
اململكة الأردنية الها�شمية

وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان
دائرة العطاءات احلكومية

الكتاب ال�شنوي  2016









5

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم





صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني ولي العهد المعظم









11

يطي��ب يل ان اأ�ش��ع ب��ن ايديك��م الن�ش��خة اجلدي��دة من الكتاب ال�ش��نوي لدائرة العطاءات احلكومية يف وزارة الأ�ش��غال العامة 
وال�شكان . 

وانطالق��ًا م��ن ال��روؤى امللكي��ة الها�ش��مية ال�ش��امية وحتقيق��ًا لتعزي��ز مب��اديء احلوكم��ة الر�ش��يدة داخ��ل القطاع الع��ام واخلا�ص 
ومنظمات املجتمع املدين تر�شيخًا لثقافة ال�شفافية وامل�شاءلة واحلر�ص على ال�شالح العام  والعمل باأق�شى درجات احليادية 
واملو�شوعية يف تاأدية مهامنا الوطنية والو�شول اىل حتقيق ال�ش��فافية والعدالة وحتقيق مبداأ املناف�ش��ة يف العطاءات احلكومية 

الت��ي تط��رح من قبل الدائرة .  

ف��اإن اأه��م اأه��داف دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة ه��و حتقي��ق ال�ش��فافية بالعط��اءات ويب��داأ م��ن خ��الل الت�ش��ريعات الت��ي تنظ��م 
عملي��ة ط��رح العط��اءات والت��ي تتمث��ل يف نظ��ام الأ�ش��غال احلكومي��ة والتعليم��ات ال�ش��ادرة مبوجب��ه وكذلك يف اع��داد العقود التي 
تنظ��م تنفي��ذ العط��اءات م��ن حي��ث التنفي��ذ والإ�ش��راف والت�شميم وحتتاج هذه الت�ش��ريعات اىل تعديل وتطوير م�ش��تمر وحتديث 
مبا يتالئم مع التطبيقات احلديثة لعمليات العطاءات كا�ش��تخدام طرق ال�ش��راء اللكرتوين الذي يحتاج اىل ت�ش��ريعات حتفظ 

ال�ش��فافية وحقوق اجله��ات املتعاقدة .

وحتقيق��ًا ملب��داأ النزاه��ة وال�ش��فافية تق��وم دائ��رة العطاءات احلكومي��ة على تطوير اآليات وا�شحة و�ش��فافية يف طرح العطاءات 
والتاأهي��ل والتاأهي��ل امل�ش��بق وفت��ح ب��اب العرتا�ش��ات وعر�ص نتائج التاأهي��ل واإعطاء الفر�ص للمناق�ش��ن لالعرتا�ص واإجراءات 
وا�شحة وحمددة وتطبيق �شيا�شة رقابية �شارمة ومن اأهم م�شوؤولياتها الوقاية من حدوث اأي خلل او ف�شاد يف مراحل اإجراءات 

طرح العطاء من بدء اعداد وثائق العطاء ويف الإحالة وذلك من خالل كوادر كفوؤه تتمتع بالكفاءة والنزاهة واحليادية .

ونتطل��ع ب��اأن تك��ون دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة منوذج��ًا يحت��ذى ب��ه بال�ش��فافية والنزاه��ة والعدال��ة يف ط��رح العط��اءات بحيث 
تكون جميع املراحل من اإعداد متطلبات امل�ش��روع وال�ش��روط املرجعية والتخطيط للم�ش��روع واختيار نوع العطاء واأ�ش���ص التقييم 
بطريقة حمدده واختيار اخلرباء الفنين املخت�شن لتقييم العرو�ص بحيث تكون اأ�ش���ص التقييم وا�شحة ، وحتديدها قبل بدء 
عملي��ة التقيي��م وكذل��ك توثي��ق العالم��ات الت��ي يح�ش��ل عليه��ا املناق���ص وتدقي��ق اأ�ش��باب ع��دم ح�ش��ول املناق���ص عل��ى العالمات 
املطلوب��ة واأ�ش��باب ع��دم التاأهي��ل واإع��الن ذل��ك لف��رتة حم��دودة حلق العرتا�ص ه��ذا بالإ�شافة اىل الرتكيز على حتليل الأ�ش��عار 

لل�ش��عر املنا�ش��ب ، وال�ش��تفادة من خربات القطاع العام واخلا�ص للم�ش��اركة يف هذه اللجان .

و�ش��نعمل عل��ى حتقي��ق مزي��دًا م��ن الإج��راءات املطلوب��ة م��ن حي��ث ن�ش��ر اإع��الن ط��رح العط��اءات �شم��ن م��دة معقول��ة ، لإعط��اء 
املهلة الزمنية الالزمة لإخالء البيع عليه وا�شتخدام و�شائل الإعالن املختلفة جرائد حملية ودولية والكرتونية وخلق اآلية متتاز 
بال�ش��فافية للمناق�شن لال�شتف�ش��ار عن املناق�شة وعن تعليمات واأنظمة الدائرة وال�ش��تفادة من التجارب العاملية بهذا املجال 

ويت��م قب��ول العرتا�ش��ات من خالل جهة حمايدة تنظر بها .

تمهيد





ه��ذا بالإ�شاف��ة اىل دور دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة اله��ام يف ت�شني��ف املقاول��ن �شم��ن الفئ��ات املح��ددة وتقيي��م الأداء 
واملراجعة الدورية للت�شنيف من حيث التعليمات واخلربات املطلوبة والآليات واملعدات وطبيعة العطاءات والية التطوير وفتح 
اخت�شا�شات  وجمالت جديدة مثل الطاقة املتجددة والرتكيز على عملية ت�شدير املقاول الأردين للخارج والذي اثبت جناح 

وتق��دم يف هذا املجال.  

وتعم��ل الدائ��رة عل��ى حتدي��ث وتطوي��ر العم��ل الهند�ش��ي م��ن خ��الل حتدي��ث وتطوي��ر تعليم��ات التاأهي��ل للمكات��ب ال�شت�ش��ارية 
الهند�ش��ية وتفعي��ل التاأم��ن املهن��ي والرتكي��ز عل��ى امل�ش��وؤوليات الفني��ة املرتتب��ة على املكاتب ال�شت�ش��ارية الهند�ش��ية .

ومل��ا لدائ��رة العط��اءات احلكومي��ة م��ن دور فاع��ل ورئي�ش��ي يف اع��داد ومراجع��ة العقود الإن�ش��ائية فيدك وعق��د املقاولة املوجز 
وعقود اخلدمات الهند�شية وال�شت�شارية من اإ�شراف وت�شميم وهي املرجعية لهذه العقود ويتم ذلك من خالل مراجعة دورية 

وم�شتمرة لها وحتديثها يف �شوء املمار�شات العملية لذلك .

وحي��ث اأن طبيع��ة عم��ل دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة ج�ش��يمة ويرتت��ب عليه��ا مه��ام وواجب��ات للنهو���ص بالأعم��ال املناط��ة به��ا 
وحر�شها الدوؤوب على ت�شخري كل اجلهود والمكانيات املتاحة لتحقيق اجنازات ح�شارية حتى غدت اإحدى الدوائر التنفيذية 

التي ي�ش��ار اليها بالبنان.

فاإن��ه ل ي�ش��عني �ش��وى ان اتق��دم بخال���ص ال�ش��كر والعرف��ان لكاف��ة موظف��ي الدائ��رة عل��ى كاف��ة م�ش��توياتهم الوظيفي��ة الذي��ن 
حمل��وا ع��بء امل�ش��وؤولية واأمان��ه العمل بكل كف��اءه ومتيز. 

وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان

املــهنــــد�س �ســــامـــــي هــلـــ�ســــه





تـقــديـــــم

اأربع��ة وثالث��ون عام��ًا م��رت عل��ى ان�ش��اء دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة ا�ش��تطاعت فيه��ا تر�ش��يخ جذوره��ا بكف��اءة واقت��دار م��ن 
خ��الل امله��ام وال�شالحي��ات املخول��ة له��ا مبقت�ش��ى اأحكام نظام الأ�ش��غال احلكومية ، لتكون اإح��دى اأدوات الدولة املعنية بقطاع 
الإن�ش��اءات ورعاية ن�ش��اطه وتعزيز قدراته باعتباره ركنًا من اأركان القت�شاد ، وقد حر�شت الدائرة على تطوير هذا القطاع 
وحتديث��ه ، وتطوي��ر الت�ش��ريعات الناظم��ة ل��ه ، لتحقي��ق الت��وازن املن�ش��ود ب��ن الأط��راف الرئي�ش��ية امل�ش��وؤولة ع��ن اجناز امل�ش��اريع 
الإن�ش��ائية. كم��ا وتعم��ل الدائ��رة بح���ٍص ع��اٍل بامل�ش��وؤولية ملتزم��ة بتطبي��ق الأح��كام الناظم��ة ولوائ��ح التعليم��ات بعدال��ة ونزاه��ة 
و�ش��فافية يف كاف��ة اإج��راءات امله��ام املناط��ة به��ا م��ن خ��الل كوادره��ا الب�ش��رية املوؤهل��ة الت��ي تتحم��ل اأعل��ى درج��ات امل�ش��وؤولية ، 
م�ش��تخدمة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واأح��دث التقني��ات يف عمله��ا ، وحتكمه��ا اأنظم��ة رقابية متخ�ش�شة وفعال��ة ، قادرة على اإيجاد 
مواط��ن اخلل��ل واإ�شالحه��ا اإن وج��دت واحليلول��ة دون ت�ش��ارب امل�شال��ح و�شم��ان نزاهة الإج��راءات ودقتها . وق��د حر�شت هذه 
الدائ��رة دوم��ًا عل��ى �ش��فافية اإج��راءات العط��اءات وال�ش��راء احلكوم��ي وقيامه��ا عل��ى اأ�شا���ص العالني��ة واملناف�ش��ة العادل��ة به��دف 
حتقيق ال�شالح العام وحتفيز املنتج املحلي واملحافظة على املوارد املالية وحر�شًا من الدائرة على مواكبة الع�شر فاإنها تقوم 
باأمتتة العديد من اإجراءات العطاءات ،    ويعترب املوقع اللكرتوين للدائرة البوابة الإلكرتونية لقطاع الن�شاءات لحتوائه على 
منظوم��ة الت�ش��ريعات والتعليم��ات واملعلوم��ات اخلا�ش��ة بقط��اع الن�ش��اءات يف اململك��ة وكذل��ك املعلوم��ات الالزم��ة ع��ن املقاول��ن 
امل�شنفن وال�شت�ش��ارين املوؤهلن ، كما تقوم الدائرة ببث جل�ش��ات فتح العطاءات مبا�ش��رة ون�ش��ر النتائج تعزيزًا لل�ش��فافية ، 
  )JONEPS( وتعم��ل حالي��ًا عل��ى ا�ش��تكمال م�ش��روع نظ��ام ال�ش��راء اللك��رتوين للعط��اءات بالتع��اون م��ع دوائر ال�ش��راء املختلف��ة

.)KOICA( واملم��ول م��ن الوكال��ة الكورية للتعاون ال��دويل

وق��د ج��اء ه��ذا التقري��ر ليلق��ي ال�ش��وء على اأه��م اجنازات الدائرة خالل الأع��وام املا�شية ليوؤكد ا�ش��تمرارية جهودها يف اأداء 
دورها الفاعل واليجابي مبا يتوافق ومعايري املبادئ ال�شا�شية ل�شمان قطاع ان�شاءات قوي ومناف�ص .

ونظ��رًا لل��دور الري��ادي ال��ذي تق��وم ب��ه ه��ذه الدائ��رة فق��د مت تكليفه��ا بالإ�شاف��ة لط��رح العط��اءات املمول��ة م��ن املوازن��ة بع��دة 
مهام رائدة وعلى راأ�ش��ها طرح عطاءات املبادرات امللكية ال�ش��امية وكذلك طرح عطاءات املنحة اخلليجية الكرمية وم�ش��اريع 
موؤ�ش�ش��ة حت��دي الألفي��ة الأمريكي��ة يف الأردن وغريه��ا م��ن جه��ات ممول��ة �شديق��ة ، وقد مت ت�شمن هذا الكتاب جداول باأ�ش��ماء 

العط��اءات املحال��ة وقيمه��ا والتحالي��ل واملقارنات والدرا�ش��ات املتعلقة بالبنود الإن�ش��ائية لعطاءات حمالة.

كم��ا مت ت�شم��ن ه��ذا الكت��اب بيان��ات وج��داول باأ�ش��ماء واأع��داد املقاول��ن امل�شنف��ن وال�شت�ش��ارين املوؤهل��ن ل��دى الدائ��رة 
وح�ش��ب املج��ال والفئ��ة والخت�شا���ص، وتتوف��ر قواع��د البيان��ات واملعلوم��ات الالزم��ة لكاف��ة ال�ش��ركات ل��دى الدائرة له��ذه الغاية 
وج��داول باأع��داد الأوام��ر التغيريي��ة عل��ى اأعمال امل�ش��اريع الن�ش��ائية والت��ي قامت الدائرة مبتابع��ة اإجراءات اإ�شدارها ا�ش��تنادا 
لنظ��ام الأ�ش��غال احلكومي��ة ، وج��دول يب��ن اإ�ش��دارات عق��ود املقاول��ة منذ ع��ام 1986 ولغاية العام 2013 ، حي��ث اأن جلنة فنية 
دائم��ة متخ�ش�ش��ة للعق��ود الإن�ش��ائية واخلدم��ات الهند�ش��ية تق��وم مبراجع��ة دورية للعقود الإن�ش��ائية املختلف��ة لتطويرها حلفظ 

الت��وازن بن اأط��راف العقد .





   وفيم��ا يتعل��ق بتعامي��م تغ��ري اأ�ش��عار امل��واد الن�ش��ائية واملحروق��ات قام��ت الدائ��رة بت��م تطوي��ر منهجي��ات اإع��داد التعامي��م 
بالعتماد على التحليل التف�شيلي العلمي الدقيق والواقعي املرتكز على درا�ش��ات حقيقية ومراجع علمية وال�ش��تعانة بخربات 
جلن��ة فني��ة متخ�ش�ش��ة، تب�ش��يطًا لالإج��راءات وتوف��ريًا للجه��د ومت ا�ش��تخدام اجل��داول وامل�شفوفات لت�ش��هيل التطبيق ، كما مت 
دم��ج التعامي��م للعق��ود الإن�ش��ائية املختلف��ة بتعمي��م واح��د لنف���ص ف��رتة التغري بال�ش��عر، ومت اج��راء تعديل جوهري عل��ى التعاميم 
املتعلقة بتغري اأ�ش��عار ال�ش��فلت والفيول وال�ش��ولر بتطبيق منهج علمي دقيق م�ش��تند لكميات ال�ش��تهالك احلقيقي للمحروقات 

وكمي��ات املدخ��الت الفعلي��ة ب��دًل م��ن الن�ش��ب الثابتة فيما يتعل��ق بكافة البنود الإن�ش��ائية ذات العالقة.

وق��د ت�شم��ن ه��ذا الكت��اب درا�ش��ات حتليلي��ة ملع��دلت تغريات الأ�ش��عار لبع�ص املواد الإن�ش��ائية الرئي�ش��ية ، وكذل��ك جدول يبن 
اأهم مالمح التغيري الذي مت على التعاميم املتعلقة بتعديل ا�ش��عار املحروقات والإ�ش��فلت . 

   وم��ن خ��الل اإدراكن��ا ب��اأن اأي موؤ�ش�ش��ة تتك��ون م��ن جانب��ن اأ�شا�ش��ين هم��ا اجلان��ب الفن��ي واجلان��ب الإداري ونظ��رًا لتع��دد 
اخلدم��ات يف الدائ��رة ووج��ود مديري��ات ذات خ�شو�شي��ة يف اخلدمة والنوعية واملعرفة ولتنظيم اأعمالها ، تقوم الدائرة بتطوير 
اأداء كوادرها الب�شرية من خالل التدريب امل�شتمر واملمنهج وتوفري بيئة عمل منا�شبة لتحقيق الأهداف الإ�شرتاتيجية للدائرة . 

 ونظ��رًا ل��دور دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة اله��ام وح�شا�ش��ية عمله��ا وعالقت��ه بامل��ال الع��ام ، تظه��ر اأهمي��ة دور وج��ود وح��دة 
للرقاب��ة الداخلي��ة تت�ش��م بال�ش��تقاللية واملو�شوعي��ة وتاأدي��ة م�ش��وؤوليات الرقاب��ة الداخلي��ة بنزاه��ة و�ش��فافية دون اي قي��ود عل��ى 
امل�ش��توين الوظيفي والتنظيمي . وتت�شح فاعلية الإجراءات الرقابية املتبعة لتحقيق الأهداف املن�ش��ودة يف الدائرة حيث تلقى 
الدع��م الكام��ل م��ن الإدارة العلي��ا وبالتع��اون م��ع جمي��ع اجلهات الرقابية يف اململكة الأردنية الها�ش��مية واجلهات ذات العالقة ، 
فلم يرد يف تقريري ديوان املحا�شبة ال�شنوي الثالث وال�شتون والرابع وال�شتون لعامي 2014 و 2015 مالحظات حول اإجراءات 

دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة مم��ا يوؤك��د �ش��المة ودق��ة و�ش��فافية الإج��راءات يف الدائ��رة . 

 ول ي�ش��عني يف ه��ذا املق��ام ال اأن اأتق��دم بجزي��ل ال�ش��كر والتقدي��ر ملعايل وزير الأ�ش��غال العامة والإ�ش��كان على دعمه وتوجيهه 
املتوا�شل مل�شرية عمل الدائرة ، وبالغ ال�شكر والتقدير لكافة الزمالء والزميالت العاملن يف الدائرة على جهودهم وتفانيهم 
يف العم��ل واخال�شه��م للدائ��رة وال�ش��كر لأع�ش��اء اللج��ان من جلان عطاءات مركزية وجل��ان ت�شنيف وتاأهيل وترخي�ص وجلان 
الأ�ش��عار املختلف��ة واللج��ان الفني��ة جلهوده��م يف دع��م عم��ل الدائ��رة واإىل كاف��ة ال�ش��ركاء ، �ش��ائلة اهلل العل��ي القدي��ر اأن يوفقن��ا 
جميع��ًا خلدم��ة الأردن الغ��ايل يف ظ��ل القائ��د وراع��ي امل�ش��رية ح�ش��رة �شاح��ب اجلالل��ة الها�ش��مية املل��ك عب��داهلل الث��اين اب��ن 

احل�ش��ن املعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه .

مدير عام دائرة العطاءات احلكوميـة 

املهنـد�سـة هــــدى عــدنــان ال�سي�سانـــي
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دائرة العطاءات احلكومية املرجعية الرئي�سة لقطاع الن�ساءات الوطني

اأن�ش��ئت دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة ع��ام 1982، ا�ش��تنادًا لأح��كام نظ��ام الأ�شغ���ال احلكومي��ة ، ويرتاأ�ش��ها مدي��ر ع��ام يع��ن بقرار من 
جمل���ص ال��وزراء ، ويرتب��ط اإداري��ًا بوزي��ر الأ�ش��غال العام��ة والإ�ش��كان ،  يتكون جهازه��ا الإداري حاليًا من )109( م�ش��تخدمًا ، )%59( 

منه��م يحمل��ون املوؤه��الت اجلامعي��ة يف كاف��ة التخ�ش�ش��ات. 

من��ذ ان�ش��اء دائ��رة العط��اءات احلكومي��ة ، كجه��ة حكومي��ة معني��ة بقط��اع الإن�ش��اءات ، ورعاية ن�ش��اطه ، وتعزيز قدرات��ه ، وهي جاهدة 
يف حتدي��ث وتطوي��ر كل م��ا ي��وؤدي اإىل تنمي��ة وتكات��ف جه��ود اأطراف��ه باعتب��اره ركن��ًا م��ن اأركان القت�ش��ادات الوطنية ي�ش��تلزم التطوير 
والتحديث . متار�ص دائرة العطاءات احلكومية املهام وال�شالحيات املخولة لها مبقت�شى اأحكام نظام الأ�شغال احلكومية رقم )71( 

ل�ش��نة 1986 وتعديالت��ه مب��ا يف ذل��ك م��ا يل��ي :-

اأ- متابعة ت�شنيف املقاولن وامل�شت�ش��ارين وتاأهيلهم بالتن�ش��يق مع اجلهات املخت�شة، وحفظ املعلومات املنوطة بهم وباأعمالهم 
وذلك لغايات العمل داخل اململكة وخارجها مبوجب تعليمات ي�شدرها معايل الوزير.

ب- ال�ش��ري باإج��راءات ط��رح واحال��ة وتدقي��ق وحتلي��ل عط��اءات الأ�ش��غال واخلدم��ات الفني��ة احلكومي��ة وجم��ع وحف��ظ وحتلي��ل 
املعلوم��ات املتعلق��ة به��ذه العط��اءات.

ج�- القيام باأعمال �شكرتاريا جلان العطاءات املركزية.

د- توحي��د ال�ش��روط العام��ة واخلا�ش��ة لعق��د املقاول��ة واتفاقي��ات اخلدم��ات الهند�ش��ية وال�ش��روط املرجعي��ة واإج��راءات العطاءات 
وتطوي��ر تل��ك ال�ش��روط والإجراءات وفقًا للقوانن والأنظم��ة والتعليمات املعمول بها.

ه�- اإعداد التعاميم الدورية املتعلقة بتعديل اأ�شعار املواد الإن�شائية الرئي�شية واملحروقات.

ل��دى الدائ��رة موقع��ًا اإلكرتوني��ًا عل��ى �ش��بكة الإنرتن��ت ي�ش��كل مرجع��ًا متخ�ش�ش��ًا ل��ذوي العالق��ة مبا يحتوي��ه من بيان��ات ومعلومات 
حمدث��ة ومتط��ورة حي��ث يحت��وي عل��ى اأه��م الت�ش��ريعات الوطنية النافذة بالإ�شافة اإىل العديد من الدرا�ش��ات وكل م��ا يتعلق باإجراءات 

ط��رح واإحالة العطاءات.
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اخلطـة الإ�سرتاتيجيـة

تت�شم��ن ه��ذه الوثيق��ة اخلط��ة الإ�ش��رتاتيجية لدائ��رة العط��اءات احلكومي��ة لالأع��وام )2015-2017( وم��ا حتتوي��ه م��ن توجه��ات 
واأهداف اإ�ش��رتاتيجية ا�ش��تنادا اإىل الروؤية والر�ش��الة وان�ش��جاما مع قيم الدائرة. 

امل�سوؤوليـة:

•  التزام الإدارة العليا باتخاذ القرارات املتعلقة باخلطة الإ�شرتاتيجية ومراجعتها و�شمان تنفيذها وتوفري املوارد الالزمة.

•  تق��ع م�ش��وؤولية اإع��داد اخلط��ة الإ�ش��رتاتيجية عل��ى جلن��ة متخ�ش�ش��ة يت��م ت�ش��كيلها م��ن قب��ل عطوف��ة مدي��ر ع��ام الدائ��رة له��ذه 
الغاي��ة وبالتن�ش��يق الت��ام م��ع جمي��ع مديريات ووح��دات الدائرة.

1-  اإعداد اخلطة الإ�شرتاتيجية:

•  كل ث��الث �ش��نوات، تق��وم الدائ��رة باإع��داد خطته��ا الإ�ش��رتاتيجية لالأع��وام الث��الث القادم��ة وبحي��ث يت��م مراجعته��ا وتعديليه��ا 
�ش��نويا بن��اء عل��ى خمرج��ات تقري��ر املتابع��ة والتقييم مل�ش��توى اجناز وتنفيذ اخلطة الإ�ش��رتاتيجية. 

2-  املتابعة والتقييم 

•  ب�ش��كل ن�شف �ش��نوي، تقوم جلنة ت�ش��كل من قبل عطوفة املدير العام وبالتن�ش��يق مع كافة مديريات ووحدات الدائرة بقيا���ص 
ومراجعة وتقييم م�شتوى تطبيق واجناز اخلطة الإ�شرتاتيجية. 

3-  مراجعة وتعديل اخلطة الإ�شرتاتيجية: 

•  ب�ش��كل �ش��نوي، تقوم جلنة ت�ش��كل من قبل عطوفة املدير العام وبالتن�ش��يق مع كافة املديريات والوحدات يف الدائرة وباإ�ش��راف 
مدير عام الدائرة بعمل مراجعة للخطة الإ�شرتاتيجية بكافة بنودها للتاأكد من انعكا�ص جميع املتغريات وامل�شتجدات عليها، 

وا�شتمرارية تلبيتها للمتطلبات. 

•   يتم يف هذه املراجعة تقييم م�ش��توى الجناز الفعلي وحتديد النحرافات وبيان اأ�ش��بابها والوقوف على الإجراءات العالجية 
املقرتحة، وتعديل وتطوير اخلطة الإ�شرتاتيجية بناء على ذلك.  
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حتليل بيئة العمل الداخلية واخلارجية )عنا�سر القوة، عنا�سر ال�سعف، الفر�س، التهديدات(

اإن اخلط��وة الأ�شا�ش��ية ل�شياغ��ة اخلط��ة الإ�ش��رتاتيجية عل��ى م�ش��توى الدائ��رة تت��م م��ن خ��الل درا�ش��ة وحتلي��ل عوام��ل بيئ��ة العم��ل 
.)SWOT( الداخلي��ة واخلارجي��ة وحتدي��د عنا�شرالق���وة وعنا�شرال�ش���عف والف���ر�ص والت�هدي���دات

اإن عملي��ة حتلي��ل البيئ��ة الداخلي��ة تعن��ي عملي��ة فح���ص وحتلي��ل العوامل اخلا�شة بوظائف واأن�ش��طة وموارد وذل��ك لتحديد عنا�شر 
القوة وال�شعف الداخلية لتتمكن الدائرة من تعظيم نقاط قوتها ومعاجلة مواطن ال�شعف والعمل بكفاءة ل�شتغالل الفر�ص املتاحة 

ومواجهة التهديدات يف البيئة اخلارجية.

-   عنا�ش��ر الق��وة: وه��ي عب��ارة ع��ن الق��درة الإداري��ة للدائ��رة وكف��اءة التنظي��م والق��درة عل��ى حتقي��ق اأف�ش��ل الإجن��ازات ، اأي وج��ود 
مواط��ن ق��وة يف البني��ة التنظيمي��ة للدائ��رة. يعت��رب توف��ر امل��وارد املالي��ة والب�ش��رية والتكنولوجي��ة والكف��اءة املتمي��زة يف اإدارة ه��ذه 

امل��وارد م��ن العوام��ل الأ�شا�ش��ية يف بن��اء بيئ��ة عمل قوي��ة وجاذبة.  

-   عنا�ش��ر ال�شع��ف: تتمث��ل ع��ادة يف �شع��ف الق��درة ل��دى الإدارة عل��ى �شن��ع واتخ��اذ الق��رار املنا�ش��ب اأو �شع��ف يف امل��وارد املتاح��ة 
)ب�ش��رية، مالي��ة، …( اأو البني��ة التحتي��ة، بالإ�شاف��ة اإىل �شع��ف م�ش��توى الكف��اءة الالزم��ة لإدارة مث��ل ه��ذه امل��وارد.

وال�شيا�ش��ية  العوام��ل واملتغ��ريات الجتماعي��ة والقت�شادي��ة  ا�شتك�ش��اف  تعن��ي  للدائ��رة  البيئ��ة اخلارجي��ة  اإن عملي��ة حتلي��ل 
والتكنولوجي��ة والثقافي��ة وذل��ك م��ن اأج��ل حتدي��د الفر���ص والتهديدات املوج��ودة يف البيئ��ة اخلارجية، ومعرفة م�ش��ادر ومكونات هذه 

الفر���ص والتهدي��دات م��ن خ��الل جتزئته��ا اإىل عنا�ش��ر اأو اأج��زاء فرعي��ة وفه��م عالق��ات التاأث��ري والتاأث��ر املتبادل��ة بينه��ا.

اإن حتلي��ل البيئ��ة اخلارجي��ة ي�ش��اعد الدائ��رة يف تكوي��ن �ش��ورة اأعم��ق ع��ن التهدي��دات املحيط��ة به��ا متهي��دا لتخ��اذ الإج��راءات 
الوقائية الالزمة ملواجهة التهديد والتخفيف من اآثاره. كما اأنه ي�شاعدها يف ت�شميم الإجراءات وال�شرتاتيجيات الالزمة ل�شتغالل 

الفر���ص املتاح��ة ومبا ينعك���ص اإيجابا عل��ى حتقيقها لأهدافها.   
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-   الفر���ص: ه��ي حقائ��ق ووقائ��ع موج��ودة يف بيئ��ة العم��ل اخلارجي��ة للدائ��رة خ��الل ف��رتة زمني��ة حم��ددة والت��ي ينج��م عنه��ا اإذا م��ا مت 
ا�ش��تثمارها بال�ش��كل ال�شحي��ح فوائ��د مادية وغري مادية.

-   التهدي��دات: ه��ي الأح��داث املحتمل��ة والت��ي اإذا م��ا ظه��رت ت�ش���بب �ش���ررا حقيقي��ا للدائ��رة، فالتهدي��دات لي���ص بال�ش��رورة اأن تك��ون 
موج��ودة واإمن��ا ق��د ت��دل موؤ�ش��رات واجتاه��ات معين��ة موج��ودة يف البيئ��ة اخلارجي��ة على احتمالي��ة ظهور هذه التهدي��دات يف فرتة 

زمني��ة قريبة اأو بعيدة.

وبن��اء علي��ه، وبع��د اإج��راء درا�ش��ة حتليلي��ة لواقع بيئة العمل الداخلية واخلارجية لدائ��رة العطاءات احلكومية، كانت النتائج على 
النحو التايل: 

مواطن القوة:

-   دعم الإدارة العليا يف الدائرة والرغبة يف اإحداث تغيري اإيجابي .

-   م�شاهمة الدائرة يف تعديل الأنظمة والت�شريعات الناظمة لعمل قطاع

      الإن�شاءات واأعمال الإعمار يف اململكة. 

-   وجود كوادر ب�شرية موؤهلة .

-   وجود بنية حتتية اإلكرتونية متقدمة .

مواطن ال�سعف:

-   نق�ص يف اأعداد الكوادر الب�شرية املوؤهلة لبع�ص املواقع  

-   عدم ا�شتقاللية الدائرة ماليًا عن وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان ب�شكل كامل 

-   عدم وجود مبنى م�شتقل ومنا�شب لدائرة العطاءات احلكومية

-   عدم كفاية املخ�ش�شات املالية لأغرا�ص التطوير املوؤ�ش�شي والتح�شن

الفر�س:

-   ارتفاع توقعات املتعاملن 

-   امل�شاركة يف جائزة امللك عبدا هلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية

-   اإختيار دائرة العطاءات احلكومية كوكيل م�شرتيات ملوؤ�ش�شة حتدي الألفية الأمريكية وذلك للم�شاريع املمولة مبنح من 

      هذه املوؤ�ش�شة واملقدرة مببلغ 276 مليون دولر

-   رئا�شة الوفد املفاو�ص لإن�شمام الأردن لتفاقية امل�شرتيات احلكومية املنبثقة عن منظمة التجارة العاملية   
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التهديدات: 

-   ح�شول دوائر وموؤ�ش�شات حكومية على �شالحيات توؤثر على نطاق عمل الدائرة 

-   عدم كفاية املخ�ش�شات املالية املر�شودة للدائرة 

-   النق�ص املتوا�شل يف املوارد الب�شرية ب�شبب الحالة على التقاعد وعدم ال�شماح بالتعين 

-   التوجه لدمج دوائر ال�شراء املختلفة يف دائرة واحدة )اأ�شغال وخدمات هند�شية ، لوازم ، اأدوية وم�شتلزمات طبية(

الروؤية والر�سالة والقيم لدائرة العطاءات احلكومية

الروؤيـة:

»م�شرتيات حكومية كفوؤة و�شفافة« 

الر�سـالة:

»اإدارة اإج��راءات عط��اءات الأ�ش��غال واخلدم��ات الهند�ش��ية ب��كل �ش��فافية واإتاح��ة فر���ص مت�ش��اوية وعادل��ة جلمي��ع املناق�ش��ن 
املوؤهل��ن وتطوي��ر الت�ش��ريعات الناظم��ة للعط��اءات احلكومي��ة«. 

القيم: 

-   الكفاءة والتميز يف العمل املوؤ�ش�شي

-   ال�شفافي��ة وامل�شاءل�ة 

-   العدال���������ة
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الأهداف الوطنية )املحاور( التي ت�ساهم دائرة العطاءات احلكومية يف حتقيقها

1. زيادة كفاءة احلكومة وتفعيل امل�شاءلة وقيا�ص الأداء احلكومي .

2. حتفيز بيئة الأعمال والإ�شتثمار .

3. متكن ودعم كفاءة املواطن الأردين من خالل تزويده باملهارات الالزمة للدخول اإىل �شوق العمل .

4. حتفيز النمو القت�شادي وامل�شي قدمًا مب�شروعات البنية التحتية الكربى .

5. حت�شن م�شتوى ونوعية اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنن.

الأهداف الإ�سرتاتيجية لدائرة العطاءات احلكومية

1. حتديث الت�شريعات الناظمة لعمل الدائرة  

2. تطوير الأداء ورفع القدرات 

3. امل�شاهمة يف تطوير وتنظيم قطاع الإن�شاءات الأردين 

4. �شبط عمل ال�شركات غري الأردنية يف جمال قطاع الإن�شاءات الأردين 

5. طرح واإحالة العطاءات املركزية الكرتونيًا ب�شفافية وعدالة

6. تطوير اآلية لدار�شة تعديل ا�شعار املواد الن�شائية 
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الفصل الثاني
دراسات تحليلية وإحصاءات ومخططات بيانية
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134
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العطاءات المركزية المحالة حسب مجاالت األشغال المختلفة مع عددها وقيمها 
(

بالمليون دينار
 )

لألعوام  
2014

  ،
2015

  ،
2016

جمالت الأ�شغال املختلفة )باملليون دينار( للأعوام 2014 , 2015 , 2016 
1-  عدد وقيم العطاءات املركزية املحالة ح�شب 

ني اأ�شماء العطاءات املركزية املحالة وتاريخ احالتها وقيمة احالتها وا�شم املناق�س املحال عليه
خلام�س �شفحة 331 / يب

*  الف�شل ا
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يف كافة املجالت
2- قيم العطاءات املركزية املحالة ح�شب ح�ش�س املحافظات )باملليون دينار( للأعوام 2014 , 2015 , 2016 
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ص المحافظات مع قيمها لألعوام  
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العطاءات المركزية المحالة حسب ح
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للعطاءات المحالة في كافة 
المجاالت
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يف كافة املجالت
3- عدد العطاءات املركزية املحالة ح�شب ح�ش�س املحافظات للأعوام 2014 , 2015 , 2016 
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4- عدد وقيم العطاءات املركزية املحالة ح�شب التمويل )باملليون دينار( للأعوام 2014 , 2015 , 2016 باإ�شتثناء العطاءات املمولة من املوازنة
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5- عدد العطاءات املركزية املحالة ح�شب التمويل )باملليون دينار( للأعوام 2014 , 2015 , 2016 باإ�شتثناء العطاءات املمولة من املوازنة
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6- قيم العطاءات املركزية املحالة ح�شب التمويل )باملليون دينار( للأعوام 2014 , 2015 , 2016  باإ�شتثناء العطاءات املمولة من املوازنة
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درا�سة مقارنة لكلفة تنفيذ املرت املربع لأعمال الهيكل والت�سطيبات لعينة من العطاءات احلكومية املمولة واملحالة

للفرتة 2006-2016 ح�سب الأقاليم

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية لعينة من العطاءات املمولة خارجيا للفرتة 2006-2016 لقطاعات الأبنية  ) د/م 2(

اقليم ال�شمال

365اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2016

456اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2015

309اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2014

570اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2013

336اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2012

275اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2011

363اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2010

297اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2009

450اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2008

298اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2007

409اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2006

اقليم الو�شط

353اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2016

442اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2015

300اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2014

263اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2013

511اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2012

436اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2011

254اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2010

343اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2009

533اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2008

250اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2007

785اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2006

اقليم اجلنوب

399اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2016

495اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2015

455اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2014

316اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2013

522اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2012

319اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2011

286اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2010

�����اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2009

447اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2008

�����اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2007

697اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية2006
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      درا�سة مقارنة لكلفة تنفيذ املرت املربع لأعمال الهيكل والت�سطيبات لعينة من العطاءات احلكومية املمولة واملحالة
للفرتة 2006-2016  ح�سب الأقاليم

              كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية لعينة من العطاءات املمولة خارجيا للفرتة 2006-2016 لقطاعات الأبنية  ) د/م 2(

اقليم ال�شمال

458اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2016

575اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2015

358اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2014

620اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2013

417اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2012

318اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2011

474اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2010

332اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2009

521اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2008

342اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2007

562اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2006

اقليم الو�شط

453اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2016

587اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2015

375اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2014

355اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2013

601اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2012

584اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2011

351اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2010

413اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2009

620اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2008

365اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2007

800اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2006

اقليم اجلنوب

553اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2016

579اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2015

613اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2014

394اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2013

621اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2012

401اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2011

353اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2010

�����اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2009

535اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2008

�����اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2007

722اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية2006



41

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�سطيبات )مع و بدون الأعمال اخلارجية( لعينة من  عطاءات مركزية حمالة

ح�سب ال�سنوات من �سنة )2006 - 2016 (  ملختلف القطاعات / اأبنية ) دينار/ م2(

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2016 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي 
)م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
))اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم
 الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم 
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم 
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

650 315322378450425اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية
300290390م�شت�شفى

500440474583568790500550470اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

 كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2015 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان
القطاع التعليمي

)مدار�س(
القطاع ال�شحي 

)م�شت�شفيات و مراكز �شحية(
قطاعات اأخرى/ اأبنية

))اأبنية حكومية اإدارية(
اقليم 
ال�شمال

اقليم
 الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم 
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم 
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

230291325446392642385430343اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

574474874407479366 271344414اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2014 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان
القطاع التعليمي

)مدار�س(
القطاع ال�شحي

 )م�شت�شفيات و مراكز �شحية(
قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم
 ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

249334252518436496394351402اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

291467336680594540475481417اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية
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كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2013 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان
القطاع التعليمي

)مدار�س(
القطاع ال�شحي 

)م�شت�شفيات و مراكز �شحية(
قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم
 ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

845428377485  316276272572353اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

381359354723468946541454584اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2012 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(
القطاع 

البيان
القطاع التعليمي 

) مدار�س(
القطاع ال�شحي 

)م�شت�شفيات و مراكز �شحية(
قطاعات اأخرى/ اأبنية 
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

380290279533358485320260310اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

514369343585379554326336352اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية( لعطاءات �شنة 2011 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي
 )م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

357271381425438464455266434اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

502352545496524548503286478اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية( لعطاءات �شنة 2010 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي
 )م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

145  324386 222214190273357323اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

253246236320451508365432180اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية
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كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2009 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي
 )م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

221228215435426442423338405اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

285299275490476520519390440اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية( لعطاءات �شنة 2008 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي 
)م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

576489520390476540   435490429اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

471578532625590640432517636اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية( لعطاءات �شنة 2007 ملختلف القطاعات / اأبنية ) د/م 2(

القطاع

البيان

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي
 )م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

505594709228356343  459245263اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

579375318586680674281384440اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعطاءات �شنة 2006 ملختلف القطاعات /اأبنية ) د/م 2(
القطاع

البيان  

القطاع التعليمي
)مدار�س(

القطاع ال�شحي 
)م�شت�شفيات و مراكز �شحية(

قطاعات اأخرى/ اأبنية
)اأبنية حكومية اإدارية(

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

اقليم
 ال�شمال

اقليم  
الو�شط

اقليم 
اجلنوب

298189280543800586345268780اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

478843654436294881  351254345اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية
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 درا�سة مقارنة لكلفة تنفيذ املرت املربع لأعمال الهيكل والت�سطيبات لعينة من عطاءات املبادرات

امللكية ال�سامية املحالة ح�سب ال�سنوات من �سنة  2016-2012

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعينة من عطاءات املبادرة امللكية ال�شامية �شنة 2016 لقطاعات
الأبنية ) د/م 2(

اقليم اجلنوباقليم الو�شطاقليم ال�شمالالبيان

309353399اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

374453553اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

 كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعينة من عطاءات املبادرة امللكية ال�شامية �شنة 2015 لقطاعات
الأبنية ) د/م 2(

اقليم اجلنوباقليم الو�شطاقليم ال�شمالالبيان

299430422اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

372479499اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

   
كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعينة من عطاءات املبادرة امللكية ال�شامية �شنة 2014 لقطاعات

الأبنية ) د/م 2(

اقليم اجلنوباقليم الو�شطاقليم ال�شمالالبيان

309273310اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

358360336اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعينة من عطاءات املبادرة امللكية ال�شامية �شنة 2013 لقطاعات
الأبنية ) د/م 2(

اقليم اجلنوباقليم الو�شطاقليم ال�شمالالبيان

494453279اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

549621343اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية

كلف تنفيذ اأعمال الهيكل و الت�شطيبات )مع وبدون الأعمال اخلارجية(  لعينة من عطاءات املبادرة امللكية ال�شامية �شنة 2012 لقطاعات
الأبنية ) د/م 2(

اقليم اجلنوباقليم الو�شطاقليم ال�شمالالبيان

334453350اأعمال الهيكل و الت�شطيبات بدون الأعمال اخلارجية

453488422اأعمال الهيكل و الت�شطيبات مع الأعمال اخلارجية
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درا�شة رقم )1(
درا�سة مقارنة للأ�سعار الفرادية للمناق�سني / بالدينار ح�سب الأقاليم مل�ساريع مت اإختيارها بطريقة ع�سوائية

القطاع الرتبوي / اأعمال الأبنية

وحدة و�شف البندالرقم
الكيل

 ال�شعر 
 الفرادي 

 لعطاء 
مركزي 

 يف 
اقليم 
 ال�شمال
بالدينار

 ال�شعر 
 الفرادي 

 لعطاء
 مركزي 

 يف 
اقليم 
 الو�شط
بالدينار

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
 اجلنوب
بالدينار

 مدى الأ�شعار
معّدل بالدينار

 الأ�شعار
بالدينار

اىلمن

اعمال حتت من�شوب البلطاأوًل 

-1

5.006.005.005.006.005.33م3حفريات لال�شا�شات وقواعد العمدة والزنانري 1-اأ

5.004.003.003.005.004.00م3حفريات لت�شوية املوقع 1-ب

5.003.003.403.005.003.80م2توريد ور�شف حجرمزي �شماكة 15�شم 2

2
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 15 ذات مقاومة 

80.0065.0075.0065.0080.0073.33م3مميزة 15 نيوتن/ملم2 �شمن احلفريات وباأي �شماكة.

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 : 4
92.0099.0095.0092.0099.0095.33م3لقواعد العمدة وال�شا�شات والزنانري الر�شية 4-اأ

95.0092.0093.0092.0095.0093.33م3للجدران امل�شلحة وباأي �شماكة5-ب

5
تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 25  �شماكة )10( 

10.009.8011.259.8011.2510.35م2�شم

6
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 

)Mild Steel 40 Grade( 2500.00598.00710.00500.00710.00602.67طننيوتن/ملم

7
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/

)60 High Tensile steel Grade( 2500.00598.00710.00500.00710.00602.67طنملم

8
توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية او 

5.007.006.005.007.006.00م3�شالحية ناجت احلفر

اعمال فوق من�شوب البلطثانياً 

خر�شانة م�شلحة درجة 30 للعقدات وج�شور الدراج 1-اأ
100.0098.00105.0098.00105.00101.00م3والعمدة 

1-ب
خر�شانة م�شلحة درجة 30 للجدران امل�شلحة وباأي 

92.0090.00100.0090.00100.0094.00م3�شماكة

2
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 

)40 Grade( 2500.00599.00710.00500.00710.00603.00طننيوتن /ملم

3
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2 

)60 High Tensile steel Grade(540.00625.00750.00540.00750.00638.33طن
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اأعمال احلجرثالثاً:

جدران حجرية ب�شماكة كلية )35( �شم ومبداميك ارتفاع 3- اأ
)25( �شم �شماكة الت�شفيحة )15( �شم

60.0073.0065.0060.0073.0066.00م2

اأعمال الطوبرابعاً:

تقدمي وبناء جدران من طوب خر�شاين مفرغ:1
10.008.0010.008.0010.009.33م2�شماكة 10�شم4- اأ

13.0012.0011.0011.0013.0012.00م2�شماكة 15�شم4- ب

4- ج
طوب مفرغ مزدوج 10 + 5 فراغ + 15�شم للجدران 

18.0017.0021.3017.0021.3018.77م2اخلارجية

2
تقدمي و�شف طوب مفرغ للعقدات قيا�ص  

)40/36×20×24( �شم
1.000.901.100.901.101.00عدد

اعمال الق�شارةخام�شاً

7.006.005.105.107.006.03م2ق�شارة داخلية ثالثة وجوه5- اأ

7.506.508.706.508.707.57م2ق�شارة ثالثة وجوه خارجية5- ب

اعمال البلط والر�شيات�شاد�شاً

تقدمي وتركيب بالط مبور�شالن مانع لالنزلق قيا�ص 6- اأ
20.0017.0022.0017.0022.0019.67م2)45×45(�شم �شماكة 8 ملم 

6- ب
تقدمي وتركيب بالط �شيني للجدران نخب اول قيا�ص 

14.0016.0014.0014.0016.0014.67م2)30×30(�شم

6- ج
تقدمي وتركيب بالط �شرياميك لالر�شيات مقاوم 

20.0025.0019.0019.0025.0021.33م2لالنزلق قيا�ص )30×30(�شم

تقدمي وتركيب براطي�ص جرانيت لل�شبابيك والبواب د- 6
50.0045.0034.0034.0050.0043.00م2انتاج حملي طبيعي  �شماكة )3( �شم 

6- ه�
تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت املحلي 

25.0030.0032.0025.0032.0029.00م2�شماكة 3 �شم لالدراج ولب�شطات الدراج 

تقدمي وتركيب ك�شوات رخام طبيعي وحملي لالدراج  6- و
34.0025.0034.0025.0034.0031.00م2�شماكة الدع�شة 3�شم، �شماكة املراآه 2�شم

وحدة و�شف البندالرقم
الكيل

 ال�شعر 
 الفرادي 

 لعطاء 
مركزي 

 يف 
اقليم 
 ال�شمال
بالدينار

 ال�شعر 
 الفرادي 

 لعطاء
 مركزي 

 يف 
اقليم 
 الو�شط
بالدينار

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
 اجلنوب
بالدينار

 مدى الأ�شعار
معّدل بالدينار

 الأ�شعار
بالدينار

اىلمن
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اعمال املنجور:�شابعاً

تقدمي وتركيب ابواب منجور كب�ص �شويد �شنف اول مع 7- اأ
145.00125.00148.00125.00148.00139.33م2الدهان 3 وجوه

7- ب
توريد وتركيب خزائن �شفلية للمطبخ من خ�شب الالتيه 

170.00180.00140.00140.00180.00163.33م.ط�شماكة 18 ملم 

7- ج
توريد وتركيب خزائن علوية من خ�شب الالتيه �شماكة 

18 ملم ارتفاع )65(�شم وعر�ص)35( �شم
150.00130.00120.00120.00150.00133.33م.ط

7- د
 )L-Shape( تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونرت مكتبة
من  خ�شب الالتية �شماكة )22( ملم على الوجة و�شماكة 

)18( ملم من اخللف
200180210180210196.67م.ط

العمال املعدنية :ثامناً

تقدمي وتركيب �شبابيك الومنيوم مقطع مزدوج 8- اأ
90.00100.0079.0079.00100.0089.67م2)6ملم+12ملم فراغ+ 6ملم(

8- ب
توريد وتركيب ابواب معدنية مقاومة للحديد ملدة 

300.00350.00300.00300.00350.00316.67م2�شاعتن

30.0025.0027.0025.0030.0027.33م.طتقدمي درابزين لالأدراج من حديد موا�شري )pipes(8- ج

125.00130.00120.00120.00130.00125.00م2توريد وتركيب ابواب حديد فا�شون 8- د

2.003.501.601.603.502.37كغمتوريد م�شبعات حماية لل�شبابيك8- ه�

اعمال الدهانات :تا�شعاً

2.502.003.352.003.352.62م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه9- اأ

3.503.004.153.004.153.55م2تقدمي وعمل دهان ايبوك�شي9- ب

5.004.506.004.506.005.17م2تقدمي وعمل دهان خ�شن 9- ج

اعمال ال�شطح ومنع الر�شح:عا�شراً

10.009.0010.009.0010.009.67م2توريد و�شب وعمل مدة ميالن لل�شطح من خر�شانة درجة 1015- اأ

6.008.007.756.007.757.25م2تقدمي نظام عزل من الرقائق ال�شفلتية )رولت(10- ب
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حادي 
اأعمال ال�شاحات واجلدران ال�شتنادية:ع�شر:

حفريات من كل نوع لال�شا�شات اجلدران ال�شتنادية 11-1
4.005.005.804.005.804.93م3وال�شوار واخلنادق

2.003.003.902.003.902.97م2توريد ور�شف حجرمزي �شلب �شماكة )15( �شم11-2

تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 15 �شمن احلفريات 11-3
80.0085.0095.0080.0095.0086.67م3وباأي �شماكة 

11-4
تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 :

90.00110.0095.0090.00110.0098.33م3لال�شا�شات والزنانري الر�شية ورقاب العمدة

11-5
تقدمي و�شب خر�شانة درجة 25 للمدات الر�شية 

13.009.509.509.5013.0010.67م2امل�شلحة �شماكة )10( �شم

11-6
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح

)60 Grade+ 40 Grade(500.00590.00690.00500.00690.00593.33طن

11-7
تقدمي وتركيب بالط ار�شفة �شنف )اأ(  قيا�ص 

10.0013.0013.0010.0013.0012.00م2)40×40×4(�شم 

11-8
تقدمي وتركيب اطاريف خر�شانية �شنف )ب( جاهز 

ال�شنع م�شبوب من خر�شانة درجة )20(  قيا�ص 
)15/12×30×50(�شم

10.0012.0012.0010.0012.0011.33م.ط
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درا�شة رقم )2(
درا�سة مقارنة للأ�سعار الفرادية للمناق�سني/ح�سب الأقاليم مل�ساريع مت اإختيارها بطريقة ع�سوائية

لقطاع الأبنية احلكومية / اأعمال الأبنية

الوحدةو�شف البندالرقم

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
ال�شمال 
بالدينار

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الو�شط 
بالدينار

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى الأ�شعار
معّدل  بالدينار

 الأ�شعار 
بالدينار

اىلمن

اعمال حتت من�شوب البلطاأوًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1-

3.07.54.63.07.55.0م3حفريات لال�شا�شات وقواعد العمدة والزنانري اأ- 1

2.03.54.02.04.03.0م3حفريات لت�شوية املوقع ب- 1

3.03.02.62.63.03.0م2توريد ور�شف حجرمزي او بي�ص كور�ص �شماكة 15 �شم2

3
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 15 ذات مقاومة مميزة 

15 نيوتن/ملم2 �شمن احلفريات وباأي �شماكة.
65.062.079.062.079.069.0م3

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 : 4

4 - 110.085.095.085.0110.097.0م3لقواعد العمدة وال�شا�شات والزنانري الر�شية  اأ

110.085.0100.085.0110.098.0م3للجدران امل�شلحة وباأي �شماكة ب- 4

8.08.58.58.08.58.0م2تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20  �شماكة )10( �شم5

6
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 

)Mild Steel 40 Grade( 550.0800.0500.0500.0800.0617.0طننيوتن/ملم2  عادي ال�شد

7
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 420 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade 
600.0820.0520.0520.0820.0647.0طن

8
توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية او �شالحية 

8.05.06.05.08.06.0م3ناجت احلفر

اعمال فوق من�شوب البلطثانياً 

1 - خر�شانة م�شلحة درجة 30 للعقدات واجل�شور والدراج  اأ
125.095.0100.095.0125.0107.0م3والربوزات املعمارية

120.095.090.090.0120.0102.0م3خر�شانة م�شلحة درجة 25 للجدران امل�شلحة وباأي �شماكة ب- 1

2
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 

550.0800.0500.0500.0800.0616.0طننيوتن /ملمGrade( 2 40( عادي ال�شد

3
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم 2 

60 High Tensile steel Grade
600.0820.0506.0506.0820.0642.0طن
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اأعمال احلجرثالثاً:

1 - جدران حجرية �شنف )اأ( درجة )اأ( ب�شماكة كلية )35( �شم  اأ
60.065.057.057.065.061.0م2ومبداميك ارتفاع )25( �شم �شماكة الت�شفيحة )15( �شم

 تقدمي وتركب جبة حجرية �شنف اأ حماجر  ب- 1
11.013.014.011.014.013.0م.ط) اأردنية ( خال منالعيوب عر�ص )30( �شم �شماكة )5( �شم.

تقدمي وبناء ادراج حجرية �شنف اأول من حماجر )اأردنية(  ج- 1
20.018.015.015.020.017.5م.طالدع�شة �شماكة )5( �شم واملراآة �شماكة ) 4 ( �شم

اأعمال الطوبرابعاً:

تقدمي وبناء جدران من طوب خر�شاين مفرغ:1

4 - 7.56.07.56.07.57.0م2�شماكة 10�شم اأ

14.08.011.88.014.011.0م2�شماكة 20�شم ب- 4

20.016.021.016.021.019.0م2طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15�شم للجدران اخلارجية ج- 4

0.800.500.800.500.800.70عددتقدمي و�شف طوب مفرغ للعقدات  قيا�ص  )40/36×20×24(�شم2

اعمال الق�شارةخام�شاً

5- 5.03.06.03.06.04.5م2ق�شارة داخلية ثالثة وجوه اأ

7.06.07.56.07.57.0م2ق�شارة اربعة وجوه خارجية ب-5

اعمال البلط والر�شيات�شاد�شاً

6- تقدمي وتركيب بالط موزاييك ك�شر رخام اردين قيا�ص  اأ
)30×30×3(�شم

15.020.09.59.520.015.0م2

تقدمي وتركيب بالط �شيني للجدران نخب اول قيا�ص  ب-6
)20×30( �شم على الأقل

14.012.014.712.014.713.5م2

تقدمي وتركيب بالط بور�شالن وجه جرانيتي لالر�شيات  ج-6
17.011.017.011.017.015.0م2قيا�ص )40×40(�شم على الأقل

تقدمي وتركيب براطي�ص رخام لل�شبابيك انتاج حملي طبيعي د-6
35.020.022.020.035.025.5م2او �شناعي �شماكة )3( �شم 

 ه�-6
تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت لدراج 

مواز لنوف الدرج قيا�ص )25( �شم فاكرث  �شماكة )12( ملم 
وارتفاع )12( �شم 

14.015.018.014.018.015.5م.ط

تقدمي وتركيب ك�شوات جرانيت حملي م�شقول لالدراج   و-6
28.020.025.020.028.024.0م.ط�شماكة الدع�شة 3 �شم، �شماكة املراآه 2 �شم

اعمال املنجور:�شابعاً

7- تقدمي وتركيب ابواب منجور كب�ص �شويد �شنف اول مع  اأ
114.0180.0185.0114.0185.0160.0م2الدهان 3 وجوه

توريد وتركيب خزائن �شفلية للمطبخ من خ�شب الالتيه  ب-7
150.0160.0159.0150.0159.0156.0م.ط�شماكة 18 ملم عر�ص )60( �شم ارتفاع )90( �شم

توريد وتركيب خزائن علوية من خ�شب الالتيه �شماكة 18  ج-7
130.0135.0120.0120.0135.0128.0م.طملم ارتفاع )60( �شم وعر�ص )35( �شم

 د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونرت  من  خ�شب الالتية 

�شمك )22( ملم جلميع الواجهات عر�ص 0.60م
ارتفاع 0.75 /0.95 م

200.0150.0130.0130.0200.0160.0م.ط
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العمال املعدنية:ثامناً

40.044.035.035.044.040.0م2تقدمي وتركيب �شبابيك الومنيوم مقطع عادي زجاج مفرد اأ-8

130.090.0140.090.0140.0120.0م2توريد وتركيب ابواب املنيوم  ب-8

75.062.033.033.075.057.0م.طتقدمي درابزين لالأدراج من موا�شري حديدية ج-8

100.0120.0100.0100.0120.0107.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات د-8

2.51.52.91.52.92.3كغمتوريد م�شبعات حماية لل�شابيك ه� -8

اعمال الدهانات :تا�شعاً

9- 2.03.02.52.03.02.5م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه امل�شن اأ

2.53.03.52.53.53.0م2تقدمي وعمل دهان زياتي ثالث وجوه ب-9

اعمال ال�شطح ومنع الر�شح:عا�شراً

7.4011.008.007.0011.009.00م2توريد و�شب وعمل مدة ميالن لل�شطح من خر�شانة درجة 15 اأ-10

7.406.008.006.008.007.00م2تقدمي نظام عزل من الرقائق ال�شفلتية )رولت( ب-10

حادي 
ع�شر:

 الأعمال اخلارجية :
 اأعمال ال�شاحات واجلدران ال�شتنادية 

حفريات من كل نوع لال�شا�شات اجلدران ال�شتنادية  1-11
3.02.54.02.54.03.0م3وال�شوار واخلنادق

5.03.02.62.65.03.5م2توريد ور�شف حجرمزي �شلب �شماكة )15( �شم 2-11

تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 15 �شمن احلفريات  3-11
90.075.079.075.090.081.0م3وباأي �شماكة 

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 25 :

لقواعد العمدة وال�شا�شات والزنانري الر�شية ورقاب  4-11
100.085.085.085.0100.090.0م3العمدة

تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20 للمدات الر�شية امل�شلحة  5-11
9.516.08.58.516.011.0م2�شماكة )10( �شم

تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوغ 6-11
300 نيوتن /ملم2 عادي ال�شد

550.0800.0500.0500.0800.0617.0طن

تقدمي وتركيب بالط ار�شفة �شنف )اأ(  قيا�ص 7-11
)40×40×4(�شم 

10.011.010.010.011.010.0م2

8-11 
تقدمي وتركيب اطاريف خر�شانية �شنف )ب( جاهز

ال�شنع م�شبوب من خر�شانة درجة )25(
 قيا�ص )15/12×30×50( �شم

11.012.013.511.013.512.0م.ط
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درا�شة رقم )3(
درا�سة مقارنة للأ�سعار الفرادية للمناق�سني / بالدينار ح�سب الأقاليم مل�ساريع مت اإختيارها بطريقة ع�سوائية

القطاع ال�سحي / اأعمال الأبنية

وحدة و�شف البندالرقم
الكيل

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
ال�شمال 
بالدينار

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي يف 

اقليم الو�شط 
بالدينار

ال�شعر 
الفرادي 

لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى الأ�شعار
معّدل  بالدينار

 الأ�شعار 
بالدينار

اىلمن

   اعمال حتت من�شوب البلطاأوًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

3.23.97.03.27.04.7م3حفريات لال�شا�شات وقواعد العمدة والزنانري1-اأ

2.02.95.02.05.03.3م3حفريات لت�شوية املوقع1-ب

2.72.93.02.73.02.9م2توريد ور�شف حجرمزي او بي�ص كور�ص �شماكة 15 �شم2

3
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 15 ذات مقاومة مميزة 

15 نيوتن/ملم2 �شمن احلفريات وباأي �شماكة.
75.073.590.073.590.079.5م3

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 : 4

90.085.2120.085.2120.098.4م3لقواعد العمدة وال�شا�شات والزنانري الر�شية 4-اأ

95.085.2130.085.2130.0103.4م3للجدران امل�شلحة وباأي �شماكة4-ب

8.010.810.08.010.89.6م2تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20  �شماكة )10( �شم5

6
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 

)Mild Steel 40 Grade( 411.6640.0480.0411.6640.0510.5طننيوتن/ملم2  عادي ال�شد

7
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 420 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade 431.6660.0500.0431.6660.0530.5طن

8
توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية او �شالحية 

3.54.08.03.58.05.1م3ناجت احلفر

    اعمال فوق من�شوب البلطثانياً 

خر�شانة م�شلحة درجة 30 للعقدات واجل�شور والدراج 1-اأ
95.085.2120.085.2120.0100.0م3والربوزات املعمارية

80.085.2100.080.0100.088.4م3خر�شانة م�شلحة درجة 25 للجدران امل�شلحة وباأي �شماكة1-ب

2
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 

411.6640.0480.0411.6640.0510.5طننيوتن /ملمGrade( 2 40( عادي ال�شد

3
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2 

60 High Tensile steel Grade
431.6660.0500.0431.6660.0530.5طن

4
 تقدمي وتركب جبة حجرية �شنف اأ حماجر 

12.015.017.012.017.014.7م.ط) اأردنية ( خال منالعيوب عر�ص )30( �شم �شماكة )5( �شم.

5
تقدمي وبناء ادراج حجرية �شنف اأول من حماجر )اأردنية( 

14.116.020.014.120.016.7م.طالدع�شة �شماكة )5( �شم واملراآة �شماكة )4( �شم
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  اأعمال الطوبثالثاً
تقدمي وبناء جدران من طوب خر�شاين مفرغ:1

5.57.88.05.58.07.1م2 �شماكة 10 �شم1-اأ

10.79.812.09.812.010.8م2�شماكة 20 �شم1-ب

15.017.022.015.022.018.0م2طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15�شم للجدران اخلارجية1-ج

1.201.001.201.001.201.10عددتقدمي و�شف طوب مفرغ للعقدات  قيا�ص  )40/36×20×24(�شم2

  اعمال الق�شارةرابعًا
4.74.06.04.06.04.9م2ق�شارة داخلية ثالثة وجوه1

6.56.07.06.07.06.5م2ق�شارة اربعة وجوه خارجية2

  اعمال البلط والر�شياتخام�شاً

1
تقدمي وتركيب بالط موزاييك ك�شر رخام اردين قيا�ص 

)30×30×3(�شم
9.110.012.09.112.010.4م2

2
تقدمي وتركيب بالط �شيني للجدران نخب اول قيا�ص 

)20×30(�شم على الأقل
17.015.016.015.017.016.0م2

3
تقدمي وتركيب بالط بور�شالن وجه جرانيتي لالر�شيات 

20.015.023.015.023.019.0م2قيا�ص )40×40(�شم على الأقل

4
تقدمي وتركيب براطي�ص رخام لل�شبابيك انتاج حملي طبيعي 

24.923.034.023.034.027.3م2او �شناعي �شماكة )3( �شم 

5
تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت لدراج 

مواز لنوف الدرج قيا�ص )25( �شم فاكرث  �شماكة )12( ملم 
وارتفاع )12( �شم 

14.015.020.014.020.016.3م.ط

6
تقدمي وتركيب ك�شوات جرانيت حملي م�شقول لالدراج  

34.028.040.028.040.034.0م.ط�شماكة الدع�شة 3�شم، �شماكة املراآه 2�شم

  اعمال املنجور:�شاد�شاً

1
تقدمي وتركيب ابواب منجور كب�ص �شويد �شنف اول مع 

110.0120.0130.0110.0130.0120.0م2الدهان 3 وجوه

2
توريد وتركيب خزائن �شفلية للمطبخ من خ�شب الالتيه 

83.090.0180.083.0180.0117.6م.ط�شماكة 18 ملم عر�ص )60( �شم ارتفاع)90(�شم

3
توريد وتركيب خزائن علوية من خ�شب الالتيه �شماكة 18 

83.080.0120.080.0120.094.3م.طملم ارتفاع )60(�شم وعر�ص)35( �شم

4
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونرت  من  خ�شب الالتية �شمك 

)22( ملم جلميع الواجهات عر�ص 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م
95.4140.0240.095.4240.0158.5م.ط

83.080.0120.080.0120.094.3م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات5

2.92.03.02.03.02.6كغمتوريد م�شبعات حماية لل�شابيك6

اعمال الدهانات:�شابعاً
2.52.03.02.03.02.5م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه امل�شن1

5.03.54.53.55.04.3م2تقدمي وعمل دهان زياتي ثالث وجوه2
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اعمال ال�شطح ومنع الر�شح:ثامناً
17.4014.0025.0014.0025.0018.80م2توريد و�شب وعمل مدة ميالن لل�شطح من خر�شانة درجة 115

7.006.008.006.008.007.00م2تقدمي نظام عزل من الرقائق ال�شفلتية )رولت(2

 الأعمال اخلارجية :تا�شعاً
 اأعمال ال�شاحات واجلدران ال�شتنادية 

1
حفريات من كل نوع لال�شا�شات اجلدران ال�شتنادية 

6.06.57.06.07.06.5م2وال�شوار واخلنادق

5.06.05.55.06.05.5م2توريد ور�شف حجرمزي �شلب �شماكة )15( �شم2

3
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 15 �شمن احلفريات 

75.075.080.075.080.076.7م3وباأي �شماكة 

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 25 :4
85.085.0110.085.0110.093.3م3لقواعد العمدة وال�شا�شات والزنانري الر�شية ورقاب العمدة4-اأ

4-ب
تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20 للمدات الر�شية امل�شلحة 

7.48.014.07.414.09.8م2�شماكة )10( �شم

5
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوغ 300 

473.1660.0480.0473.1480.0537.7طننيوتن /ملم2 عادي ال�شد

9.19.010.09.010.09.4م2تقدمي وتركيب بالط ار�شفة �شنف )اأ(  قيا�ص )40×40×4(�شم 6

7
تقدمي وتركيب اطاريف خر�شانية �شنف )ب( جاهز ال�شنع 

9.110.013.09.113.010.7م.طم�شبوب من خر�شانة درجة )25(  قيا�ص )15/12×30×50(�شم
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اأ�شعار بنود اعمال الطرق 
درا�شة مقارنة م�شاريع �شيانة الطرق 

الدرا�شة رقم )1( لعام 2016

الوحدةو�شف العملالرقم

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
ال�شمال

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
الو�شط

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
اجلنوب

معدل مدى ال�شعار
ال�شعار
بالدينار بالدينار

اىلمن
605645456053.67طناعمال الرتقيعات باخللطة ال�شفلتية1

821183.67م.طحقن ال�شقوق ال�شفلتية2

1.50.680.50.51.50.89م2اعمال ك�شط خلطة ا�شفلتية �شماكة  ل تقل عن 5 �شم3

20.790.550.5521.11م2اعمال ك�شط خلطة ا�شفلتية �شماكة  ل تقل عن 7 �شم4

10.6110.6112.33م2ك�شط تخ�شن �شماكة )1-2( �شم5

7.56667.56.50م2خلطة ا�شفلتية )Wearing Course( �شماكة 5�شم6

98.36.256.2597.85م2خلطة ا�شفلتية )Binder Course( �شماكة 7�شم7

8M.C Prime Coat  700663700663700687.67طنتنفيذ وجه تاأ�شي�شي

9Seal Coat   1.513013010.83م2تنفيذ وجه ختامي

10Base Course 2514.312122517.10م3فر�شيات الأ�شا�ص

11Sub Base Course 2014.310102014.77م3فر�شيات حتت الأ�شا�ص

54.174.175.37م3اأعمال قطع غري م�شنفة12

55.17575.70م3اأعمال ردم13

14Rock Fill 510.21551510.07م3ردم �شخري

7.12013.55غري موجود207.1م3اأعمال قطع ان�شائي 15

354730304737.33م.طتوريد وتقدمي وتركيب  حاجز معدين16

455960456054.67م.طاإزالة حواجز معدنية  قدمية وتركيب حواجز جديدة17

1014.330103018.10م.طاإزالة حواجز معدنية  قدمية وبدون تركيب حواجز جديدة18

20117602011765.67عددتركيب Beam  جديد 19

309460309461.33عددتركيب Post  جديد20

2023.5202023.521.17عدداإزالة Post  قدمي وت�شليمه للوزارة21

1020.57720.512.50عددتركيب Spacer  جديد22

253625253628.67عددتركيب Fish Tail  جديدة23

75176252517692.00عددتركيب بدايات  جديدة24

حواجز خر�شانية قوة ك�شر 30 نيوتن/ملم2 قيا�ص 25
34x100x2001251486060148111.00م.ط

حواجز خر�شانية قوة ك�شر 30 نيوتن/ملم2 قيا�ص 26
20x80x16010076.5555510077.17م.ط

دهان �شاخن خمتلف الألوان ثريموبال�شتيك مع احلبيبات 27
139.777139.90م2الزجاجية

5028.53028.55036.17م2دهان اأ�شهم اجتاهات كبرية وممرات م�شاة28



56

64.2510082.13غري موجود10064.25م2تنفيذ   Rumble Strips �شماكة 10 ملم29

10.22015.10غري موجود2010.2م2اإزالة دهان و   Rumble Strips قدمي30

3110x10 108.1118.1119.70عددعاك�شات اأر�شية اأملنيوم وجه اأو وجهن قيا�ص

3215x15 1510.21210.21512.40عددعاك�شات اأر�شية اأملنيوم وجه اأو وجهن قيا�ص

33Stand Delineators 3070.4202070.440.13عددعاك�شات

تنفيذ مطبات منوذجية  �شامال كل ما يلزم/ خلطة 34
10002962002001000498.67م.طا�شفلتية وا�شمنتية ... الخ.

100102500100500234.00م.طاإزالة مطبات قدمية35

4810074.00غري موجود10048م2تركيب درابزين جديد �شامال احلديد والقواعد والدهان36

1020.415.20غري موجود1020.4م2فك واإزالة درابزين قدمي وت�شليمه للوزارة37

فك واإزالة درابزين قدمي وت�شليمه للوزارة و تركيب 38
5611083.00غري موجود11056م2درابزين جديد �شامال كل ما يلزم

391.0x1.0x1.0 قيا�ص Gabion 504235355042.33م3اأقفا�ص

401.0x1.0x1.5 قيا�ص Gabion 504235355042.33م3اأقفا�ص

504235355042.33م3اأقفا�ص Gabion قيا�ص 1.0*1.0*412.0

42Gabion 504245425045.67م3فر�شة ح�شرية

تركيب �شبك حماية امليول احلانبية Netting بطول 25 م 43
150633200150633327.67عددوعر�ص 3 م

تركيب �شبك حماية امليول احلانبية Netting بطول 25 م 44
100420260.00غري موجود100420عددوعر�ص 2 م

فك وتنظيف خلف وترقيع و�شيانة واإعادة تركيب �شبك 45
Netting 72013.50غري موجود207م2حماية امليول اجلانبية القدمي

1009612096120105.33م3تنفيذ جدران دب�ص وباطون46

2015.611112015.53م2تبطن اخلنادق بخر�شانة قوة 15 نيوتن/ملم472

48Stone Riprap 8060.245458061.73م3تنفيذ اأعمال

2002356060235165.00عددتركيب اإ�شارة مرورية جديدة قيا�ص 90 بعمود49

100100505010083.33عددتركيب اإ�شارة مرورية جديدة قيا�ص 90 بدون عمود50

100175.5100100175.5125.17عددتركيب اأو اإ�شافة عمود بدون اإ�شارة51

57.1227.14.70عددتركيب ا�شارة كف جانبية52

506120206143.67عددتركيب ا�شارة اأ�شهم53

2503066565306207.00عددتركيب ا�شارة جديدة قيا�ص 120 بعمود54

300306100100306235.33م2تركيب ا�شارة  ار�شادية كاملة55

150143200143200164.33م2ا�شافة �شرائح بدل املفقودة56

تركيب عبارة انبوبية ا�شمنتية جديدة  �شاملة الجنحة 57
100871008710095.67م.طواملداخل واملخارج  قطر 600 ملم

تركيب عبارة انبوبية ا�شمنتية جديدة  �شاملة الجنحة 58
1109712097120109.00م.طواملداخل واملخارج  قطر 750 ملم
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تركيب عبارة انبوبية ا�شمنتية جديدة  �شاملة الجنحة 59
15071.513071.5150117.17م.طواملداخل واملخارج  قطر 900 ملم

3001332020300151.00عددرفع اأو تنزيل منهل �شامال جميع ما يلزم60

61Cover 2001635050200137.67عددتقدمي وتوريد غطاء منهل جديد مع الربواز

62Grill 10163151016362.67كغمتقدمي وتوريد �شبك منهل جديد مع الربواز

5076.563.25غري موجود5076.5م.طتركيب Hand Rail جديد63

3130001,515.50غري موجود300031عدد�شيانة ودهان ج�شور م�شاة حديدية64

308055.00غري موجود3080م2تقدمي وتركيب دربزينات جل�شور امل�شاة65

204834.00غري موجود2048م2�شيانة واإعادة تركيب  دربزينات ج�شور امل�شاة66

4310071.50غري موجود10043م2 اإ�شافة األواح بدل التالفة جل�شور امل�شاة67

1507815078150126.00م3تنفيذ اأعمال خر�شانية قوة 15 نيوتن/ ملم682

200102200102200167.33م3تنفيذ اأعمال خر�شانية قوة 25 نيوتن/ ملم692

2014.33514.33523.10م2تنفيذ بالط ا�شمنتي لالأر�شفة70

1515.425152518.47م2تنفيذ مدات خر�شانية 10 �شم درجة 7115

2014.41514.42016.47م.طتوريد وبناء كندرين 72

1011.213101311.40م.طخلع اأطاريف واإعادة تركيبها73

90076510007651000888.33طنحديد ت�شليح �شد 60 خمتلف الأقطار74

باملقطوع/الور�ص الدائمة لل�شيانة 75
300003265330000300003265330,884.33�شهري

 اقليم ال�شمال: 2014/157 ال�شيانة الروتينية لطريق العار�شة / ال�شونة ال�شمالية وطريق اربد/ ل�شونة ال�شمالية
اقليم الو�شط:  2014/156 ال�شيانة الروتينية لطريق الكمالية / ال�شلط/ العار�شة ال�شونة اجلنوبية

اقليم اجلنوب: 2014/157 ال�شيانة الروتينية للطريق ال�شحراوي من تقاطع عنيزة ال�شوبك / وادي مو�شى/ الطيبة/الراجف
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اأ�شعار بنود اأعمال الط��رق 
درا�ش�����ة مقارنة م�شاريع تنفيذ الط��رق

 الدرا�ش���ة رق����م )1( لعام 2016 

الوحدة و�شف العملالرقم 
تنفيذ طريق 

يف اقليم 
ال�شمال

تنفيذ طريق 
يف اقليم 
الو�شط

تنفيذ طريق 
يف اقليم 
اجلنوب

معدل مدى ال�شعار بالدينار
ال�شعار 
بالدينار

اىلمن
2.522.2522.52.25م3حفريات غري م�شنفة للطرق1

232.5232.50م3طبقات الردم2

3)Topping material( 97107108.67م3طبقات ال

524.5253.83م3حفريات اإن�شائية4

5)Granular sub base( 111011101110.67م3فر�شيات حتت الأ�شا�ص

6)Base course( 121113111312.00م3فر�شيات الأ�شا�ص

7 70 Prime coat MC 550500650500650566.67طنزفتة

8Tack coat 550500750500750600.00طنزفتة

7.2578.578.57.58م2طبقة اخللطة الإ�شفلتية الرابطة9

5.556565.50م2طبقة اخللطة الإ�شفلتية ال�شطحية10

908585859086.67م3خر�شانة نظافة درجة 15 نيوتن 11

850750750750850783.33طنحديد ت�شليح عايل ال�شد 12

11913.5913.511.17م.طاأطاريف خر�شانية )كاندرين(13

250250200200250233.33عدداإ�شارات حتذيرية مب�شاحة اأقل من 1م142

200300200300250.00غري موجودم2اإ�شارات حتذيرية مب�شاحة تزيد عن 1م152

16)cat eyes( 611106119.00عددعواك�ص اأر�شية

اقليم ال�شمال: 2014/142 تو�شعة و�شيانة طريق املفرق / رحاب )املرحلة الثانية(
اقليم الو�شط:  2014/236 تو�شعة و�شيانة طريق ال�شونة اجلنوبية/ تقاطع الكفرين

اقليم اجلنوب: 2014/111 ا�شتكمال تو�شعة تقاطع عيمة  التموين على طريق  الطفيلة / عمان



59

جدول رقم )1(
حتليل اأ�شعار بنود الأعمال املدنية واملعمارية / بالدينار ح�شب املجالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئي�شي يف اأقليم ال�شمال مت اإختيارها بطريقة ع�شوائية

وحدة و�شف البندالرقم
ه�%دجب اأالكميةالكيل

    اعمال حتت من�شوب البلطاأوًل -

اعمال حفريات من كل نوع :1-

-9503675.3343.75م3حفريات لال�شا�شات وقواعد العمدة والزنانري واخلزان الر�شياأ-1

-22003453.8321.74م3حفريات لت�شوية املوقع وال�شاحات والر�شفة حول املبنىب-1

-7802.7032.752.824.14م2توريد ور�شف بي�ص كور�ص �شماكة 20 �شم2

3
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 18 ذات مقاومة

-8558608668.0014.71م3مميزة 18 نيوتن/ملم2 �شمن احلفريات وباأي �شماكة.

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 : 4
480747528.67158.14م3لقواعد العمدة وال�شا�شات اأ-4

-8657109.758.9221.50م2تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20  �شماكة )10( �شم للمدات الأر�شية5

6
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 نيوتن/ملم2

)Mild Steel 40 Grade(
-10410630500513.3320.13طن

7
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade 30430650530536.6719.88طن-

اعمال فوق من�شوب البلطثانياً 
-770771009691.0015.38م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 للعقدات واجل�شور اأ-1

44072409870.002.86م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 للجدران امل�شلحة وباأي �شماكةب-1

2
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 نيوتن /ملم2

)40 Grade(
-10411630500513.6719.99طن

3
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade 76430650530536.6719.88طن-

اأعمال احلجرثالثاً:

جدران حجرية )م�شم�شم او مفجر او مطبة(  ومبداميك ارتفاعاأ-3
)25( �شم �شماكة )5( �شم

-60050555553.336.25م2

تقدمي وبناء حجر تلبي�ص حملي ومبداميك ارتفاع )25( �شم �شماكة  ب-3
)5( �شم

-27045505550.0010.00م2

تقدمي وتركيب جبة حجرية نخب اول من حماجر   اأردنية اطوال ل ج-3
-7512152818.3334.55م2تقل عن)45(�شم �شماكة )5( �شم

اأعمال الطوبرابعاً:

تقدمي وبناء جدران من طوب خر�شاين مفرغ:1

-110061278.338.91م2�شماكة 10 �شماأ-4

120010159.7511.582.79م2�شماكة 15 �شمب-4

-112001.201.250.851.105.40عددتقدمي و�شف طوب مفرغ للعقدات  قيا�ص  )40/36×20×18( �شم2
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اعمال الق�شارةخام�شاً

-45004.7064.855.189.32م2ق�شارة داخلية ثالثة وجوهاأ-5

-4206.50776.834.88م2ق�شارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البلط والر�شيات�شاد�شاً
-1909101210.3312.90م2تقدمي وتركيب بالط موزاييك بزرة بلدي قيا�ص )30×30×3( �شماأ-6

-90011251416.6734.00م2تقدمي وتركيب بالط �شيني للجدران نخب اول قيا�ص )20×20( �شمب-6

تقدمي وتركيب بالط �شرياميك لالر�شيات مانع للتزحلق قيا�ص ج-6
)30×30( �شم

-16512302121.0042.86م2

-6024302927.6713.25م2تقدمي وتركيب براطي�ص رخام لل�شبابيك �شماكة )3( �شم د-6

تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت �شماكة )12( ملم ه�-6
1101415912.6710.53م.طفاكرث ومعدل الرتفاع )10( �شم

تقدمي وتركيب ك�شوات جرانيت لالدراج �شماكة الدع�شة 3�شم، و-6
-21034353534.671.92م.ط�شماكة املراآه 2 �شم

اعمال املنجور:�شابعاً
-12583110150114.3327.41م2تقدمي وتركيب ابواب منجور كب�ص �شويد �شنف اول مع الدهان 3 وجوهاأ-7

توريد وتركيب خزائن �شفلية لبوفيهات من مقاطع املنيومب-7
-583130170127.6734.99م.طعر�ص )65( �شم ارتفاع )95( �شم

-4595200300198.3352.10م.طتقدمي وتركيب  كاونرتات من خ�شب الالتية �شماكة )18( ملم ج-7

العمال املعدنية :ثامناً
-13040708565.0038.46م2تقدمي وتركيب �شبابيك املنيوم ) زجاج مزدوج (اأ-8

-24140200150163.3314.29م2توريد وتركيب ابواب املنيوم  ب-8

-6033505546.0028.26م.طتقدمي درابزين لالأدراج من موا�شري معدنيةج-8

-1683100135106.0021.70م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات د-8

اعمال الدهانات :تا�شعاً
-10001.301.502.251.6822.77م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوهاأ-9

-11602.4023.752.7211.66م2تقدمي وعمل دهان زياتي ثالث وجوهب-9

-3200222.752.2511.11م2تقدمي وعمل دهان امل�شن فينل )Emulsion Egg Shell(ج-9

اعمال ال�شطح ومنع الر�شح:عا�شراً
-770172017.5018.176.42م2توريد و�شب وعمل مدة ميالن لل�شطح �شماكة ل تقل عن 5 �شماأ-10

-8403106.256.4253.25م2تقدمي نظام عزل من الرقائق ال�شفلتية )رولت(ب-10
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اأعمال ال�شاحات واجلدران ال�شتنادية :حادي ع�شر:
-6003564.6735.71م3حفريات من كل نوع لال�شا�شات اجلدران اخلارجية 11-1

-11003.7044.504.079.02م2توريد ور�شف بي�ص كور�ص �شلب �شماكة )15( �شم11-2

-6072808579.008.86م3تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 18 �شمن احلفريات وباأي �شماكة 11-3

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 :11-4
-44077959890.0014.44م3ل�شا�شات اجلدران امل�شلحة وال�شوار اخلارجية واعمدة التقوية11-5

975741313.5033.50120.90م2تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20 للمدات الر�شية امل�شلحة �شماكة )10( �شم11-6

31475400540471.670.71طنتقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوغ 300 نيوتن /ملم11-72

-9509109.259.424.42م2تقدمي وتركيب بالط ار�شفة �شنف )اأ(  قيا�ص )40×40×4(�شم 11-8

11-9
تقدمي وتركيب اطاريف خر�شانية �شنف )اأ( جاهز ال�شنع م�شبوب 

-4259101511.3320.59م.طمن خر�شانة درجة )25(  قيا�ص )15/12×30×50(�شم

ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب   اأقل الأ�شعار اأ * - 
ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب ثاين  اأقل الأ�شعار ب * - 
ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب ثالث اأقل الأ�شعارج * - 
معّدل اأ�شعار املناق�شن )اأ + ب + ج�( / 3د * - 
انحراف �شعر املناق�ص الأول من حيث اأقل الأ�شعار عن معّدل الأ�شعار �شالبًا اأو موجبًا = اأ - د / د × 100ه� * - 
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جدول رقم )2(
حتليل اأ�شعار بنود الأعمال املدنية واملعمارية / بالدينار ح�شب املجالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئي�شي يف اأقليم الو�شط مت اإختيارها بطريقة ع�شوائية

وحدة و�شف البندالرقم
ه�%دجب اأالكميةالكيل

اعمال حتت من�شوب البلطاأوًل -
اعمال حفريات من كل نوع :1-
1- -16004464.6714.29م3حفريات لال�شا�شات وقواعد العمدة والزنانري واخلزان الر�شياأ

-35003353.5315.09م3حفريات لت�شوية املوقع وال�شاحات والر�شفة حول املبنىب-1

6003222.3328.57م2توريد ور�شف بي�ص كور�ص �شماكة 20 �شم2

3
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 18 ذات مقاومة مميزة 

18 نيوتن/ملم2 �شمن احلفريات وباأي �شماكة.
7075686569.338.17م3

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 : 4
-57087859589.002.25م3لقواعد العمدة وال�شا�شات اأ-4

600111179.6713.79م2تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20  �شماكة )10( �شم للمدات الأر�شية5

6
 تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 نيوتن/ملم2 

)Mild Steel 40 Grade(
22640680555625.002.40طن

7
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade
50660700575645.002.33طن

اعمال فوق من�شوب البلطثانياً 
1- -850878512097.3310.62م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 للعقدات واجل�شور اأ

67585807078.338.51م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 للجدران امل�شلحة وباأي �شماكةب-1

2
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 نيوتن /ملم2 

)40 Grade(
-25640680780700.008.57طن

3
 High 2حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم

60 Tensile steel Grade
-80660700800720.008.33طن

اأعمال احلجرثالثاً:

جدران حجرية )م�شم�شم او مفجر او مطبة(  ومبداميك ارتفاعاأ-3
)25( �شم �شماكة )5( �شم

800558823.67132.39م2

-55042447553.6721.74م2تقدمي وبناء حجر تلبي�ص حملي ومبداميك ارتفاع )25( �شم �شماكة  )5( �شمب-3

تقدمي وتركيب جبة حجرية نخب اول من حماجر   اأردنية اطوال ل ج-1
18015121514.007.14م2تقل عن)45(�شم �شماكة )5( �شم

اأعمال الطوبرابعاً:
تقدمي وبناء جدران من طوب خر�شاين مفرغ:1

-5708888.008.91م2�شماكة 10�شماأ-4

52091199.672.79م2�شماكة 15�شمب-4

-115000.7010.650.785.40عددتقدمي و�شف طوب مفرغ للعقدات  قيا�ص  )40/36×20×18(�شم2
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اعمال الق�شارةخام�شاً
-500047.503.755.0821.31م2ق�شارة داخلية ثالثة وجوهاأ-5

-7505.50946.1710.81م2ق�شارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البلط والر�شيات�شاد�شاً
460108.5047.5033.33م2تقدمي وتركيب بالط موزاييك بزرة بلدي قيا�ص )30×30×3(�شماأ-6

6301214911.672.86م2تقدمي وتركيب بالط �شيني للجدران نخب اول قيا�ص )20×20(�شمب-6

تقدمي وتركيب بالط �شرياميك لالر�شيات مانع للتزحلق قيا�ص ج-6
)30×30(�شم

-8012151514.0014.29م2

7523241420.3313.11م2تقدمي وتركيب براطي�ص رخام لل�شبابيك �شماكة )3( �شم د-6

تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت �شماكة )12( ملم ه�-6
24014769.0055.56م.طفاكرث ومعدل الرتفاع )10( �شم

تقدمي وتركيب ك�شوات جرانيت لالدراج �شماكة الدع�شة 3�شم، و-6
-26528303531.009.68م.ط�شماكة املراآه 2�شم

اعمال املنجور:�شابعاً
155120908598.3322.03م2تقدمي وتركيب ابواب منجور كب�ص �شويد �شنف اول مع الدهان 3 وجوهاأ-7

توريد وتركيب خزائن �شفلية لبوفيهات من مقاطع املنيوم عر�ص )65( ب-7
-2790220125145.0037.93م.ط�شم ارتفاع )95( �شم

-11140250400263.3346.84م.طتقدمي وتركيب  كاونرتات من خ�شب الالتية �شماكة)18( ملم ج-7

العمال املعدنية :ثامناً
-26075808580.006.25م2تقدمي وتركيب �شبابيك املنيوم ) زجاج مزدوج (اأ-8

-580200150143.3344.19م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

-7545604550.0010.00م.طتقدمي درابزين لالأدراج من موا�شري معدنيةج-8

-40807512091.6712.73م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات د-8

اعمال الدهانات :تا�شعاً
1680221.251.7514.29م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوهاأ-9

-11602322.3314.29م2تقدمي وعمل دهان زياتي ثالث وجوهب-9

-2800241.252.4217.24م2تقدمي وعمل دهان امل�شن فينل )Emulsion Egg Shell(ج-9

اعمال ال�شطح ومنع الر�شح:عا�شراً
-60010101210.676.25م2توريد و�شب وعمل مدة ميالن لل�شطح �شماكة ل تقل عن 5 �شماأ-10

-6004675.6729.41م2تقدمي نظام عزل من الرقائق ال�شفلتية )رولت(ب-10

اأعمال ال�شاحات واجلدران ال�شتنادية :حادي ع�شر:
-20003454.0025.00م3حفريات من كل نوع لال�شا�شات اجلدران اخلارجية 11-1

7502222.000.00م2توريد ور�شف بي�ص كور�ص �شلب �شماكة )15( �شم11-2

8575686569.338.17م3تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 18 �شمن احلفريات وباأي �شماكة 11-3
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تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 :11-4
67585807078.338.51م3ل�شا�شات اجلدران امل�شلحة وال�شوار اخلارجية واعمدة التقوية11-5

11-6
تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20 للمدات الر�شية امل�شلحة

-380981510.6715.63م2�شماكة )10( �شم

80660700560640.003.13طنتقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوغ 300 نيوتن/ملم11-72

38098109.000.00م2تقدمي وتركيب بالط ار�شفة �شنف )اأ(  قيا�ص )40×40×4(�شم 11-8

11-9
تقدمي وتركيب اطاريف خر�شانية �شنف )اأ( جاهز ال�شنع م�شبوب 

250107129.673.45م.طمن خر�شانة درجة )25(  قيا�ص )15/12×30×50(�شم

ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب   اأقل الأ�شعار اأ * - 
ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب ثاين  اأقل الأ�شعار ب * - 
ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب ثالث اأقل الأ�شعارج * - 
معّدل اأ�شعار املناق�شن )اأ + ب + ج� ( /  3د * - 
انحراف �شعر املناق�ص الأول من حيث اأقل الأ�شعار عن معّدل الأ�شعار �شالبًا اأو موجبًا = اأ - د / د × 100ه� * - 
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جدول رقم )3(
حتليل اأ�شعار بنود الأعمال املدنية واملعمارية / بالدينار ح�شب املجالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئي�شي يف اأقليم اجلنوب مت اإختيارها بطريقة ع�شوائية

وحدة و�شف البندالرقم
ه�%دجب اأالكميةالكيل

اعمال حتت من�شوب البلطاأوًل -
اعمال حفريات من كل نوع :1-
-9707967.334.55م2حفريات لال�شا�شات وقواعد العمدة والزنانري واخلزان الر�شياأ-1

-65536615.6768.09م2حفريات لت�شوية املوقع وال�شاحات والر�شفة حول املبنىب-1

-7003353.6718.18م2توريد ور�شف بي�ص كور�ص �شماكة 20�شم2

3
تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 18 ذات مقاومة مميزة

18 نيوتن/ملم2 �شمن احلفريات وباأي �شماكة.
-6590120100103.3312.90م3

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 : 4
-400120144110124.673.74م3لقواعد العمدة وال�شا�شات اأ-4

7501011.5089.831.69م2تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20  �شماكة )10( �شم للمدات الأر�شية5

6
 تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 نيوتن/ملم2 

)Mild Steel 40 Grade(
-20480600600560.0014.29طن

7
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade
-40500750600616.6718.92طن

اعمال فوق من�شوب البلطثانياً 
-430120140110123.332.70م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 للعقدات واجل�شور اأ-1

-165125144110126.331.06م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 للجدران امل�شلحة وباأي �شماكةب-1

2
تقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوع 300 نيوتن /ملم2 

)40 Grade(
-10480600600560.0014.29طن

3
حديد عايل املقاومة لل�شد اجهاد خ�شوع 400 نيوتن/ملم2

60 High Tensile steel Grade
-66500750600616.6718.92طن

اأعمال احلجرثالثاً:

جدران حجرية )م�شم�شم او مفجر او مطبة(  ومبداميك ارتفاع )25( اأ-3
-60048565553.009.43م2�شم �شماكة )5( �شم

تقدمي وبناء حجر تلبي�ص حملي ومبداميك ارتفاع )25( �شم �شماكة  ب-3
)5( �شم

-27048505551.005.88م2

تقدمي وتركيب جبة حجرية نخب اول من حماجر   اأردنية اطوال ل ج-3
-7518152820.3311.48م2تقل عن)45(�شم �شماكة )5( �شم

اأعمال الطوبرابعاً:
تقدمي وبناء جدران من طوب خر�شاين مفرغ:1

-31088.4098.478.91م2�شماكة 10�شماأ-4

245010121010.672.79م2�شماكة 15�شمب-4

-105001121.235.40عددتقدمي و�شف طوب مفرغ للعقدات  قيا�ص  )40/36×20×18( �شم2
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اعمال الق�شارةخام�شاً
38456666.000.00م2ق�شارة داخلية ثالثة وجوهاأ-5

-21077.207.207.131.87م2ق�شارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البلط والر�شيات�شاد�شاً
-7712141112.332.70م2تقدمي وتركيب بالط موزاييك بزرة بلدي قيا�ص )30×30×3( �شماأ-6

184017181516.672.00م2تقدمي وتركيب بالط �شيني للجدران نخب اول قيا�ص )20×20( �شمب-6

تقدمي وتركيب بالط �شرياميك لالر�شيات مانع للتزحلق قيا�ص ج-6
)30×30(�شم

-10323422530.0023.33م2

8534283532.335.15م2تقدمي وتركيب براطي�ص رخام لل�شبابيك �شماكة )3( �شم د-6

تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت �شماكة )12( ملم ه�-6
192024516.3322.45م.طفاكرث ومعدل الرتفاع )10( �شم

تقدمي وتركيب ك�شوات جرانيت لالدراج �شماكة الدع�شة 3�شم، و-6
8140342533.0021.21م.ط�شماكة املراآه 2�شم

اعمال املنجور:�شابعاً

تقدمي وتركيب ابواب منجور كب�ص �شويد �شنف اول معاأ-7
-200155240165186.6716.96م2الدهان 3 وجوه

توريد وتركيب خزائن �شفلية لبوفيهات من مقاطع املنيومب-7
10180150115148.3321.35م.طعر�ص )65( �شم ارتفاع )95( �شم

-45240720140366.6734.55م.طتقدمي وتركيب  كاونرتات من خ�شب الالتية �شماكة )18( ملم ج-7

العمال املعدنية :ثامناً
-1605011510590.0044.44م2تقدمي وتركيب �شبابيك املنيوم ) زجاج مزدوج (اأ-8

-0170200150173.331.92م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

-2850848573.0031.51م.طتقدمي درابزين لالأدراج من موا�شري معدنيةج-8

17120102115112.336.82م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات د-8

اعمال الدهانات :تا�شعاً
833322.6712.50م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوهاأ-9

7743.6033.5313.21م2تقدمي وعمل دهان زياتي ثالث وجوهب-9

-35502332.6725.00م2تقدمي وعمل دهان امل�شن فينل )Emulsion Egg Shell(ج-9

اعمال ال�شطح ومنع الر�شح:عا�شراً
-75010161513.6726.83م2توريد و�شب وعمل مدة ميالن لل�شطح �شماكة ل تقل عن 5 �شماأ-10

-7504886.6740.00م2تقدمي نظام عزل من الرقائق ال�شفلتية )رولت(ب-10
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اأعمال ال�شاحات واجلدران ال�شتنادية :حادي ع�شر
754.505.5027.27م3حفريات من كل نوع لال�شا�شات اجلدران اخلارجية 11-1

-2400362.253.7520.00م2توريد ور�شف بي�ص كور�ص �شلب �شماكة )15( �شم11-2

12080708076.674.35م3تقدمي و�شب خر�شانة عادية درجة 18 �شمن احلفريات وباأي �شماكة 11-3

تقدمي و�شب خر�شانة م�شلحة درجة 30 :11-4
440120808595.0026.32م3ل�شا�شات اجلدران امل�شلحة وال�شوار اخلارجية واعمدة التقوية11-5

11-6
تقدمي و�شب خر�شانة درجة 20 للمدات الر�شية امل�شلحة

97014789.6744.83م2�شماكة )10( �شم

-31480800600626.6723.40طنتقدمي وتركيب حديد مربوم للت�شليح اجهاد خ�شوغ 300 نيوتن /ملم11-72

-97010141111.8015.25م2تقدمي وتركيب بالط ار�شفة �شنف )اأ(  قيا�ص )40×40×4( �شم 11-8

11-9
تقدمي وتركيب اطاريف خر�شانية �شنف )اأ( جاهز ال�شنع م�شبوب 

-4101314.401514.138.02م.طمن خر�شانة درجة )25(  قيا�ص )15/12×30×50( �شم

ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب   اأقل الأ�شعار اأ * - 
ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب ثاين  اأقل الأ�شعار ب * - 
ال�شعر الفرادي للمناق�ص �شاحب ثالث اأقل الأ�شعارج * - 
معّدل اأ�شعار املناق�شن )اأ + ب + ج� ( /  3د * - 
انحراف �شعر املناق�ص الأول من حيث اأقل الأ�شعار عن معّدل الأ�شعار �شالبًا اأو موجبًا = اأ - د / د × 100ه� * - 
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درا�شة حتليلية لعطاء مركزي
عطاء مركزي - �شد ركامي ذو واجهة خر�شانية

الكمية الوحدة و�شف البند الرقم
ج ب اأ

النحراف املعدل
 )د.اأ( )د.اأ( )د.اأ(

 احلفر واحلقن 1

1.1
احلفر الدوراين اوبالدق بوا�شطة معاول عمودية اأومائلة قطر 76 

ملم  لل�شتار املانع عمق 0-15 مرتا، احلفري�شمل التنظيف املائي قبل 
احلقن.

m4,5307053.0035.0052.6733.54-

1.2
احلفر الدوراين اوبالدق  دون ا�شتعادة اللب بوا�شطة معاول عمودية 

اأومائلة قطر 76 ملم لل�شتار املانع عمق 0-30 مرتا، احلفري�شمل 
التنظيف املائي قبل احلقن.

m3,7759060.0040.0063.3336.84-

1.3
حفرثقوب ا�شتك�شافية عمودية اأومائلة قطر 76 ملم  مع اعادة اللب 

-m1,88811067.0080.0085.676.61طول 0-40 مرتا، 

kg166,10010.601.000.937.14ا�شمنت الروبة )تقريبي(1.4

kg8,30030.504.002.5060.00بينتونيت الروبة)تقريبي (1.5

-No.4880067.00285.00384.0025.78فحو�شات �شغط املاء1.6

1.7
بيزوميتري�ص: تركيب الأنابيب مبا يف ذلك توريد الأنابيب البال�شتيكي 

PVC (m280140100.00155.00131.6717.72( كما هو حمدد ل 7 حفر ا�شتك�شافية الواردة يف  البند 3.3.

 احلفريات والعمال الرتابية 2

2.1
تنطيف املوقع: ال�شعر ي�شمل احلفر يف جميع اأنواع الرتبة )حتى 

-m225,05512.000.250.9272.73طبقات ال�شخور( اإىل اأعماق ترتاوح بن 0.3 و 0.5 م ح�شب املوقع

2.2

احلفريات:احلفر يف اأي نوع من الرتبة وال�شخور بداأً من امل�شتويات 
الأر�شية احلالية،ويت�شمن ذلك اإزالة الفائ�ص من حفر املواد من 
املوقع اإىل منطقة خملفات معتمدة وكما هو حمدد يف املخططات 

واملوا�شفات وتعليمات املهند�ص
2.2.1m377,14874.003.204.7332.39-

-m3112,44454.003.204.0721.31حفريات ج�شم ال�شد  2.2.2

-m34,11364.004.004.6714.29  حفريات جمرى التحويل 2.2.3

-m33,13754.004.004.337.69حفريات �شد الن�شاب2.2.4

2.3

 العمال الرتابية: توريد ودمك مواد ناجت احلفريات الركامية 
لتاأمن ميول قطع اآمنة يف موقع ال�شد للو�شول اإىل طبقة ال�شخور 

ال�شلبة. وبدرجة دمك 85%   يف طبقات ل تتجاوز 25 �شم بعد 
الدمك. وت�شمل الكلفة كافة الختبارات والأعمال املطلوبة ح�شب  

املوا�شفات وتعليمات املهند�ص 

2.3.1
ركام �شخري  خمتار متدرج  مدموك، لتوفري الطبقة التاأ�شي�شية 

-m3115,5021211.006.209.7336.30للواجهة اخلر�شانية  وكت�شريف يف احلالت الطارئة

2.3.2
ركام �شخري ا�شغر حجما  من مقلع احلجارة و�شخور اأقل نوعية 

m3140,20543.003.903.637.34ناجتة من حفريات القواعد ، مدموكة  للحد من هبوط  الغ�شاء 

-m3208,54655.004.504.673.57ركام �شخري  اف�شل نوعية واكرث قوة مدموك لتامن ا�شتقرار القطوع 2.3.3

2.3.4
ربراب ) الدرع ال�شخري( بالروبة ال�شمنتية : مكون من قطع �شخرية 

-m22145107.0060.0070.6715.09قطر 500 مم على طبقتن واملونة درجة )C15 ( ب�شماكة 1.0م

2.3.5
�شد الن�شاب: توريد ودمك ركام �شخري ناجت عن احلفريات ح�شب 

m319,81533.004.003.3320.00املخططات 

2.3.6
العمال احلجرية يف القواطع : توريد ودمك ركام �شخري خملوط مع 

m34,1869053.0085.0076.0011.84اخلر�شانة بن�شب 60:40: كما هو وارد يف املخططات عند جدلان القطع 
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العمال احلجرية يف املفي�ص:

2.3.7
العمال احلجرية يف املفي�ص : توريد ودمك ركام �شخري خملوط مع 
-m329712067.0085.0090.676.25اخلر�شانة بن�شب 60:40:  يف فوهة املفي�ص كما هو وارد يف املخططات

2.3.8
كام �شخري  خمتار متدرج  مدموك، لتوفري الطبقة التاأ�شي�شية لطبقة  

-m33,1081211.009.0010.6715.63الواجهة اخلر�شانية  للمفي�ص

العمال اخلر�شانية3
ج�شم ال�شد3.1

3.1.1

خر�شانة اجلدار القاطع : توريد و�شب خر�شانة م�شلحة ا�شمنت 
بورتالندي ) C30( بقوة ك�شر مكعبي �شغرى ل تقل عن )300 كغم/

�شم2  ت�شمل خر�شانة النظافة  وال�شعر ي�شمل  الطوبار الالزم وحديد 
الت�شليح والفوا�شل واأية حفريات اإ�شافية لزمة ... الخ وكذلك ي�شمل 

اأي�شا خر�شانة النظافة  ) C15 (  بقوة ك�شر�شغرى 150كغم/�شم2  
وجميع ما يلزم وذلك ح�شب املخططات التف�شيلية واملوا�شفات و 

تعليمات املهند�ص امل�شرف

m³2,805150139.00135.00141.334.48-

3.1.2

غطاء خر�شانة م�شلحة  : توريد و�شب خر�شانة م�شلحة ) C30( بقوة 
ك�شر مكعبي �شغرى ل تقل عن )300 كغم /�شم2 ا�شمنت بورتالندي 

ت�شمل خر�شانة النظافة  وال�شعر ي�شمل  الطوبار الالزم وحديد 
الت�شليح والفوا�شل  والت�شطيبات واأية حفريات اإ�شافية لزمة ... الخ 

وكذلك ي�شمل اأي�شا خر�شانة النظافة  ) C15 (  بقوة ك�شر�شغرى 
150كغم/�شم2  وجميع ما يلزم وذلك ح�شب املخططات التف�شيلية 

واملوا�شفات و تعليمات املهند�ص امل�شرف

m³5,971210195.00143.00182.6721.72-

3.1.3
كتلة الر�شف اخلر�شانية: تركيب كتلة الر�شف اخلر�شانية �شامال 

-m³4,307160101.00110.00123.6711.05كافة امللحقات 

3.1.4)C15( خر�شانة عادية: توريد خر�شانة عادية درجةm³12010588.00120.00104.3315.02

املفي�ص3.2

3.2.1

   )C30(  مفي�ص خر�شاين: ان�شاء مفي�ص من اخلر�شانة امل�شلحة
وال�شعر ي�شمل  كافة املواد الالزمة  والطوبار  وحديد الت�شليح 

والفوا�شل  وجميع ما يلزم وذلك ح�شب املخططات التف�شيلية 
واملوا�شفات و تعليمات املهند�ص امل�شرف

a )30 خر�شانة م�شلحة لقواعد اجلدران  )درجةm³5,097130105.00104.00113.007.96-

b)30 خر�شانة م�شلحة   للجدران )درجةm³988150133.00135.00139.333.11-

جمرى التحويل3.3

3.3.1

  )C30( النفق اخلر�شاين: اإن�شاء نفق من اخلر�شانة امل�شلحة درجة
مع فتحات 0.8X08 وات�شمل ان�شاء جدران الراأ�ص والنهاية والجنحة 

وان�شاء برج املاأخذ و�شلمن والغطية بالقفال ح�شب املوا�شفات 
واملخطططات التف�شيلية وتعليمات املهند�ص .

m³2,530140133.00150.00141.006.38

3.3.2 .)grade C15( اخلر�شانة العادية : توريد خر�شانة عادية درجةm³13010588.00120.00104.3315.02

3.3.3
الكتل اخلر�شانية: توريد وتركيب كتل خر�شانية درجة )25( لدعم 
وربط النابيب الفولذية  مع جا�شكيت مطاطي ح�شب املوا�شفات 

واملخططات التف�شيلية وتعليمات املهند�ص
unit23200267.00130.00199.0034.67-

3.3.4
 مبدد )  طارد ( ال�شدمات: توريد و�شب خر�شانة م�شلحة درجة

)30( لن�شاء مبدد ال�شدمات  مع فتحات 0.8mx0.8m  و�شلم
ح�شب املوا�شفات واملخططات التف�شيلية وتعليمات املهند�ص

m³24200173.00200.00191.004.71

3.3.5
ال�شدادات اخلر�شانية : خر�شانة م�شلحة درجة )C30( لغلق مدخل 

m³60150200.00200.00183.339.09جمرى التحويل قبل تعبئة اخلزان املائي .

3.4
حديد الت�شلبح لكامل ال�شد : توريد و تركيب حديد ت�شليح

unitدرجة )60( لت�شليح اخلر�شانة  ح�شب املوا�شفات واملخططات

-ton0.51,000824.00830.00884.676.18حديد ت�شليح قطر 10مم3.4.1

-ton0.51,000824.00830.00884.676.18حديد ت�شليح قطر 12مم3.4.2
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-ton95950824.00830.00868.004.38حديد ت�شليح قطر 14 مم3.4.3

-ton546950824.00830.00868.004.38حديد ت�شليح قطر 16 مم3.4.4

-ton0.51,000824.00830.00884.676.18حديد ت�شليح قطر 18 مم3.4.5

-ton230950824.00830.00868.004.38حديد ت�شليح قطر 20 مم3.4.6

-ton98950824.00830.00868.004.38حديد ت�شليح قطر 25 مم3.4.7

-ton1721,050824.00830.00901.337.91حديد ت�شليح قطر 32 مم3.4.8

متديد املوا�شر والقطع وامللحقات4

4.1

املوا�شري الفولذية : توريد وتركيب   وفح�ص  موا�شري فولذية  
mmI 500 DN  مطلية ابوك�شي مقاوم لل�شداأ ،ال�شعر 

�شامال   كافة العمال ال�شرورية ولفحو�شات املطلوبة وح�شب 
املخططات واملوا�شفات الفنية وتعليمات املهند�ص 

Lm252350359.00260.00323.0019.50-

4.2
  mm 500 DN شمام فرا�شة :توريد وتركيب �شمام قرا�شة�

ال�شعر �شامال   الفحو�شات املطلوبة وح�شب املخططات 
واملوا�شفات الفنية وتعليمات املهند�ص  

.No36,50010,928.005,200.007,542.6731.06-

4.3
 DN عداد اجلريان: توريد وتركيب عداد على خطوط
mm 500 ال�شعر �شامال   الفحو�شات املطلوبة وح�شب 

املخططات واملوا�شفات الفنية وتعليمات املهند�ص   
.No18,00011,802.008,000.009,267.3313.68-

4.4

 و�شلة جر�شية : توريد وتركيب و�شلة فولذية )طالء 
ايوك�شي مقاوم لل�شداأ  �شماكة   mm  6 ال�شعر   �شامال   

الفحو�شات املطلوبة وح�شب املخططات واملوا�شفات الفنية 
وتعليمات املهند�ص   

.No212,00011,362.00400.007,920.6794.95-

4.5

حامل املخلفات : توريد ون�شب حامل خملفات حديدي 
بطالء مقاوم لل�شداأ من عدة طبقات وطبقات حماية 

وال�شعر ي�شمل الفحو�شات الالزمةح�شب املوا�شفات 
واملخططات التف�شيلية وتعليمات املهند�ص

.No240,0007,201.00400.0015,867.0097.48-

4.6

طاقات التهوية  : توريد وتركيب طاقات تهوية مزدوجة 
الفوهة قطر 150مم وال�شعر ي�شمل   الفحو�شات 

الالزمةح�شب املوا�شفات واملخططات التف�شيلية وتعليمات 
املهند�ص

.No12,500893.002,000.001,797.6711.26

4.7
�شداده املاء : توريد وتركيب �شدادة ماء)PVC ( ب�شماكة 

-25L.m1,0602511.0013.0016.3320.41 �شم  مب�شابيح جيدة النوعية  

4.8
انابيب ت�شريف : توريد وتركيب انابيب ) ( قطر 150 مم 
وال�شعر ي�شمل كافة الفحو�شات املطلوبة ح�شب املوا�شفات 

واملخططات التف�شيلية وتعليمات املهند�ص
m110067.00120.0095.6725.44

اجهزة قيا�س5

5.1
 ) USBR ( م�شبار الت�شوية : تركيب  م�شبار الت�شوية

متوافقة مع حا�شن مقيا�ص امليل  70 ملم )2.75 بو�شة(
اأو اأكرب.

.No88,0005,101.002,600.005,233.6750.32-

5.2
موؤ�شرات  القيا�ص: توريد و تركيب الطوال املطلوبة من  

موؤ�شرات القيا�ص  لقراءة م�شتوى املاء  بن املن�شوبن
448 -435 فوق �شطح البحر

No.69,000420.001,300.003,573.3363.62-

5.3
العالمات امل�شاحية : ان�شاء العالمات  امل�شاحية  على طول 

حمور اجل�شر كل 30م وال�شعر ي�شمل كافة الفحو�شات 
ح�شب املوا�شفات واملحططات وموافقة املهند�ص

No.14300133.00260.00231.0012.55

5.4
 ) V-Notch (  شندوق املعايرة : ان�شاء وتركيب ومعايرة�
�شفيحة النحا�ص   لتقل عن 5مم مع �شندوق اخلر�شانة 

امل�شلحة ح�شب املخططات واملوا�شفات وتعليمات املهند�ص
No.15,5003,667.005,200.004,789.008.58
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العمال الكهربائية6

مولد كهرباء احتياطي:  6.1
توريد وتركيب وفح�ص وت�شغيل  مولد  احتياطي يعمل على 
الديزل  ) Hz 50,V 400 ,KVA 20( مع اجهزة احلماية 
واملراقبة الالزمة  ح�شب املوا�شفات وي�شمل ال�شعر توريد 

خزان وقودللعمل 8 �شاعات والعدادات الرئي�شية وعمليات 
املراقبة 

No.125,00016,002.0017,000.0019,334.0012.07-

لوحة التوزيع الرئي�شية :6.2
 توريد وتركيب وو�شل وفح�ص وت�شغيل  لوحة توزيع 

رئي�شية ح�شب املوا�شفات وت�شمل دارة  القاطع الرئي�شية 
)MCCB(, ( ح�شب املخططات وكذك خزانة القاطع 

والبا�شبار والمان والعدادات واملوؤ�شرات واجهزة املراقبة 
وي�شمل ال�شعر كافة العمال املدنية ذات العالقة ونظام 

التاري�ص 

No.16,0004,001.007,800.005,933.6731.45

التمديدات الكهربائية 6.3

 توريد وتركيب وو�شل وفح�ص وت�شغيل الكوابل الكهربائية  
وال�شعر ي�شمل تركيب الكوابل داخل النابيب البال�شتيكية 

) UPVC (  او اجللفانيزية واحلوامل وكل ما يلزم لجناز 
العمل 

 .a
حامل كابل))mm2)4X16(( ) CUXLPE/PVC ( بعر�ص 

)MDB  ( 200 ملم من املولد اىل
LM 106027.0026.0037.6730.97-

 .b
 )PVC/PVC(كابل ))mm2)4X6 ( يف  انبوب جلفانيز  

Ø32 ملم  من )MDB( ( اىل املفاتيح 
LM 5504012.0026.0026.000.00

 .c
   UPVC(  يف  انبوب ) mm2)4X6(( كابل )PVC/PVC(

Ø50 ملم  من )MDB( ( اىل عمود النارة 
LM280407.0034.0027.0025.93

 .d
 )PVC/PVC( كابل )mm2)4X4 ( يف  انبوب جلفانيز  

Ø25 ملم  من )MDB( ( اىل املفتاح
LM330389.0020.0022.3310.45-

نقاط النارة:6.4

توريد وتركيب وفح�ص وو�شل نقاط النارة وت�شمل 
ال�شالك والكوابل والنابيب واملفاتيح وكل ما يلزم لو�شل 

لوحة التوزيع الرئي�شية  ح�شب املوا�شفات 

 .aنقاط النارة: يف غرفة املحولNo.87040.0052.0054.003.70-

 .bنقاط النارة يف املاأخذNo.2112040.0040.0066.6740.00-

 .cنقطة مروحة الطردNo.212051.00200.00123.6761.73

قطع ال�شاءة6.5

توريد وتركيب وو�شل وت�شغيل قطع ال�شاة التالية 
وت�شمل امل�شابيح والتيوبات وقطع التحكم  وقاريء عامل 

الت�شحيح وكل ما يلزم ح�شب املوا�شفات

 .aF1  نوعNo. 3100104.0040.0081.3350.82-

 .bF2  نوعNo. 19571.00175.00113.6753.96

 .cF3  نوعNo. 21270155.0040.00155.0074.19-

 .dF4  نوعNo. 4270619.00200.00363.0044.90-

 .eF5  نوعNo. 61,0001,334.0050.00794.6793.71-
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املقاب�س6.6
توريد وتركيب وو�شل  وت�شغيل املقاب�ص وت�شمل ال�شالك 

والكوابل والنابيب واملفاتيح وكل ما يلزم لو�شل لوحة التوزيع 
الرئي�شية  ح�شب املوا�شفات 

 .aا فاز 3 رووؤ�ص 13 امبري  مفتاح مع قطب تاأري�ص.No27067.0050.0062.3319.79-

 .b مفتاح �شناعي 3 رووؤ�ص مقب�ص  16 امبريفاز مفرد.No1100107.0065.0090.6728.31-

 .cمفتاح �شناعي 5 رووؤ�ص مقب�ص 3 فاز   16 امبري.No1200133.00130.00154.3315.77-

اعمال املوقع7

7.1

البوابة: بوابة �شياج معدنية الطار من موا�شري حديدية 
) 50mm (   والواح حديدية مزخرفة  )30x10( وت�شمل 

الت�شفيح  بالزنك واللحام والتتثبيت وكل ما يلزم لجناز العمل 
ح�شب املخططات والتق�شيالت

 )   mm 2000 mm x 1500 x 2 (  بوابة.No11,2001,600.00800.001,200.0033.33-

7.2

احلواجز املعدنية :مكونة من انابيب من الفولذ املجلفن 
قطر )50مم (  العمودية 3طبقات من الدهان الزيتي ا�شافة 

اىل طبقة التاأ�شي�ص وال�شعر ي�شمل الرباغي وال�شوامل 
والتثبيت والقطع وكل ما يلزم لجناز العمل ح�شب املخططات 

والتق�شيالت 
L.m2239067.00115.0090.6726.84حاجز ارتفاع 1000مم

7.3

ال�شياج : �شبك معدين ، يتاألف من اأ�شالك الفولذ املجلفن 
، قطرها 3 مم و�شمك 50x50x2.5mm ومن زويا 

الفولذ املجلفن كل 3 م ، مثبتة يف  قواعد خر�شانه عادية  
 -15 N/mm2   300   درجة 15،  قوة ك�شرx300x500mm
28  يوم- من اأ�شمنت »بورتالند العادي« وي�شمل العمل اعمال  
الطوبار، وتركيب اأنبوب 100100mm   x كل 20 مرتا مثبت 

 500x300mm 1200 ( يف قاعدة من  اخلر�شانة امل�شلحة
( )درجة25(، قوة ك�شر 25N/mm2 - 28 يوم من اأ�شمنت 

»بورتالند العادي« وي�شمل كافة اعمال  الطوبار الالزمة، 
N/ 414  ومدعمة بق�شبان حديد  قطر  12 مم جهد اخل�شوع

mm2 كل 200 ملم يف كال الجتاهن، كاملة كما هو مو�شح يف 
املخططات والتفا�شيالت .

L.m2,8554020.0040.0033.3320.00�شياج ارتفاع 2 م

7.4

�شد  الختبار: ان�شاء �شد الختيار ح�شب الأبعاد الواردة يف 
املخططات  حيثما  يلزم  يف اعلى اخلزان للحيلولة دون دخول 

الروا�شب، وت�شمل األعمال احلفر يف اأي نوع  تربة و�شغط 
ال�شخور يف اأحجام منا�شبة. كل �شيء وفقا للموا�شفات 

واملخططات تف�شيلية وتعليمات املهند�ص.

.No18013,335.0025,000.0012,805.0095.24

7.5

مراوح الطرد اجلدارية: توريد وتركيب مراوح طرد معلقة 
باحلائط قيا�ص L.S  50.  مع كافة  ما يلزم من مفاتيح 

و�شناديق واعداد الفتحات يف اخلر�شانة اوالزجاج وكافة 
العمال الكهربائية واملدنية  

.No2300220.00650.00390.0066.67

طفايات احلريق 7.6
طفايات احلريق اجلدارية ؛ توريد وتركيب طفايات حريق 

جدارية حممولة ح�شب متطلبات الدفاع املدين
No2100147.00130.00125.673.45.6 كغم بودرة كيميائية 
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درا�شة حتليلية رقم )1( 
اأ�شعار بنود العمال الن�شائية - درا�شة حتليلة مل�شروع تنفيذ طريق 

لعام 2016 ) اقليم ال�شمال(

ه� د جباأالكمية الوحدة و�شف العملالرقم

473002.52.251.21.9826.05م3حفريات غري م�شنفة للطرق1

-1870024.254.53.5844.19م3طبقات الردم 2

3)topping material( �35450989.758.920.93م3طبقات ال

33005333.6736.36م3حفريات ان�شائية4

5)Granular Sub Base( 1927011101110.673.13م3فر�شيات حتت ال�شا�ص

6 )Base Course ( 267501213.51613.8313.25م3فر�شيات ال�شا�ص-

7prime coat MC70 182550630600593.337.30طنزفته-

8Tack coat       46550630550576.674.62طنزفتة-

97cm 1213207.2587.57.584.40م2طبقة اخللطة ال�شفلتية الرابطة-

105cm 913005.56.36.256.028.59م2طبقة اخللطة ال�شفلتية ال�شطحية-

-150901108595.005.26م3خر�شانه نظافة درجة 15 نيوتن 11

-500120130115121.671.37م3خر�شانة م�شلحة درجة 30 نيوتن 12

60850800750800.006.25طنحديد ت�شليح عايل ال�شد 13

1460cm 43080707073.339.09م.طعبارات انبوبية خر�شانية

-1130011111311.675.71م.طاأطاريف خر�شانية )كاندرين(15

1675cm  36090809086.673.85م.طعبارات انبوبية خر�شانية

-79250400280310.0019.35عددا�شارات حتذيرية مب�شاحة اقل من 1م172

18)Reflective Surface( 20006776.6710.00عددعواك�ص ار�شية-

اأ�شعار بن��ود الأعمال للمناق�شن الثالثة الأوائل اأ�شحاب اأق�������ل الأ�شعار تظهر يف اجل�������دول اأعاله ومعاين الرم�������������وز على اأعمدة اجلدول هي :-
اأ. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الول وح�شب اقل ال�شعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الثاين ح�شب اقل ال�شعار.
ج. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الثالث ح�شب اقل ال�شعار .

د. معدل ال�شعار املقدمة من املناق�شن الثالثة كما يف اخلانات )اأ+ب+ج(/3 . 
ه�. انحراف �شعر املناق�ص الول عن معدل ا�شعار البنود �شالبًا او موجبًا للبنود )اأ-د(/د*100
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درا�شة حتليلية رقم )2( 
اأ�شعار بنود الأعمال الإن�شائية - درا�شة حتليلية مل�شروع تنفيذ طريق 

لعام 2016 ) اقليم الو�شط(

ه� د جباأالكمية الوحدةو�شف العملالرقم

-248,00021.532.177.69م3حفريات غري م�شنفة للطرق1

240,00031.53.52.6712.50م3طبقات الردم 2

3)topping material( 62,2007867.000.00م3طبقات ال

-10,0002543.6745.45م3حفريات ان�شائية4

5) Granular Sub Base( 59,0001011910.000.00م3فر�شيات حتت ال�شا�ص

6) Base Course (58,500111210.511.171.49م3فر�شيات ال�شا�ص-

7prime coat MC70 250500600500533.336.25طنزفته-

8Tack coat       150500600500533.336.25طنزفتة-

97cm 176,00076.566.507.69م2طبقة اخللطة ال�شفلتية الرابطة

105cm 236,000554.254.755.26م2طبقة اخللطة ال�شفلتية ال�شطحية

16585908085.000.00م3خر�شانه نظافة درجة 15 نيوتن 11

-3,200115120140125.008.00م3خر�شانة م�شلحة درجة 25 نيوتن 12

-250750800800783.334.26طنحديد ت�شليح عايل ال�شد 13

1460cm 1090508073.3322.73م.طعبارات انبوبية خر�شانية

-31,700991310.3312.90م.طاأطاريف خر�شانية )كاندرين(15

22,50015101613.679.76م2بالط ا�شمنتي16

-100250250300266.676.25عددا�شارات حتذيرية مب�شاحة اقل من 1م172

-60200250450300.0033.33م2اإ�شارات حتذيرية مب�شاحة تزيد عن 1م182

-8,000810109.3314.29م2دهان اخلطوط ال�شاخنة الأبي�ص والأ�شفر 19

20)Cat Eyes( 5,4001167.58.1734.69عددعواك�ص ار�شية

2,65050304842.6717.19م.طحواجز احلماية املعدنية21

اأ�شعار بنود الأعمال للمناق�شن الثالثة الأوائ�����ل اأ�شحاب اأق���������ل ال�شعار تظهر يف اجلدول اأعاله ومعاين الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
اأ. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الول وح�شب اقل ال�شعار والذي متت اإحالة العطاء عليه .

ب. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الثاين ح�شب اقل ال�شعار.
ج. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الثالث ح�شب اقل ال�شعار .

د. معدل ال�شعار املقدمة من املناق�شن الثالثة كما يف اخلانات )اأ+ب+ج(/3 . 
ه�. انحراف �شعر املناق�ص الول عن معدل ا�شعار البنود �شالبًا او موجبًا للبنود )اأ-د(/د*100
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درا�شة حتليلية رقم )3( 
اأ�شعار بنود الأعمال الإن�شائية - درا�شة حتليلية مل�شروع تنفيذ طريق 

لعام 2016 ) اقليم اجلنوب(

ه� د جباأالكمية الوحدةو�شف العملالرقم

-57,0002.254.52.753.1728.95م3حفريات غري م�شنفة للطرق1

-27,5002.55.54.54.1740.00م3طبقات الردم 2

3)topping material( 1,200107.5119.505.26م3طبقات ال

43,0004.54.544.333.85م3حفريات ان�شائية4

5) Granular Sub Base( 14,50011111412.008.33م3فر�شيات حتت ال�شا�ص-

6) Base Course (13,50013131513.674.88م3فر�شيات ال�شا�ص-

7prime coat MC70 75650800720723.3310.14طنزفته-

8Tack coat       24750800720756.670.88طنزفتة-

97cm 8,7508.57.58.58.174.08م2طبقة اخللطة ال�شفلتية الرابطة

105cm 64,00065.87.56.436.74م2طبقة اخللطة ال�شفلتية ال�شطحية-

75085709081.674.08م3خر�شانه نظافة درجة 15 نيوتن 11

11,000117110115114.002.63م3خر�شانة م�شلحة درجة 25 نيوتن 12

-800750790790776.673.43طنحديد ت�شليح عايل ال�شد 13

1475cm 4580808581.672.04م.طعبارات انبوبية خر�شانية-

9,00013.5121513.500.00م.طاأطاريف خر�شانية )كاندرين(15

-66200160290216.677.69عددا�شارات حتذيرية مب�شاحة اقل من 1م162

-14300220500340.0011.76م2اإ�شارات حتذيرية مب�شاحة تزيد عن 1م172

3,000129.51110.8310.77م2دهان اخلطوط ال�شاخنة الأبي�ص والأ�شفر 18

19)Cat Eyes( 1,20010888.6715.38عددعواك�ص ار�شية

اأ�شعار بن��ود الأعمال للمناق�شن الثالثة الأوائل اأ�شحاب اأق�������ل الأ�شعار تظهر يف اجل�������دول اأعاله ومعاين الرم�������������وز على اأعمدة اجلدول هي :-
اأ. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الول وح�شب اقل ال�شعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الثاين ح�شب اقل ال�شعار.
ج. ال�شعار املقدمة من املناق�ص ذي الرتتيب الثالث ح�شب اقل ال�شعار .

د. معدل ال�شعار املقدمة من املناق�شن الثالثة كما يف اخلانات )اأ+ب+ج(/3 . 
ه�. انحراف �شعر املناق�ص الول عن معدل ا�شعار البنود �شالبًا او موجبًا للبنود )اأ-د(/د*100
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تغر اأ�شعار بنود املوا�شر من واقع ت�شعر املقاولني يف عطاءات حمالة مل�شاريع �شبكات املياة وم�شاريع �شبكات ال�شرف 
ال�شحي لل�شنوات 2005 - 2016 للأقطار الأكرث تردداً وذلك با�شتخراج املعدل الوزين لكل عام

 شبكات لمشاريع محالة عطاءات في المقاولين تسعير واقع من المواسير بنود أسعار تغير
 وذلك تردداً األكثر لألقطار 2016-2006 للسنوات الصحي الصرف شبكات ومشاريع المياه

عام لكل الوزني المعدل بإستخراج
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2005 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
125قطر/مواسير بولي ايثيلين   سطح اسفلتي  25 42 51 30 40 90 54
125قطر /مواسير بولي ايثيلين  سطح ترابي  19 26 18 20 27 34

63قطر/مواسير بولي ايثيلين   سطح اسفلتي  11 17 21 45 21 66 13 27
63قطر /مواسير بولي ايثيلين  سطح ترابي  9 12 11 30 15 11 19

ر 
ينا

د
 /

لي
طو

ر 
مت

 

سطح ترابي  63سطح ترابي واسفلتي ، قطر  125بولي ايثيلين قطر أسعار  مواسير ال
 واسفلتي

 شبكات لمشاريع محالة عطاءات في المقاولين تسعير واقع من المواسير بنود أسعار تغير
 وذلك تردداً األكثر لألقطار 2016-2006 للسنوات الصحي الصرف شبكات ومشاريع المياه

عام لكل الوزني المعدل بإستخراج
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2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
150قطر/مواسير دكتايل   سطح اسفلتي  35 37 100 54 118 65 54
150قطر /مواسير دكتايل  سطح ترابي  34 90 37 76 45
200قطر/مواسير دكتايل   سطح اسفلتي  43 49 110 134 85 38 64
200قطر /مواسير دكتايل  سطح ترابي  44 100 95 53
300قطر/مواسير دكتايل   سطح اسفلتي  85 236 240 84
300قطر /مواسير دكتايل  سطح ترابي  158 70

ر 
ينا

د
 /

لي
طو

ر 
مت

 

 150،200،300أسعار مواسير الدكتايل  لشبكات المياه الرئيسية والفرعية أقطار  
 سطح اسفلتي 150،200،300وأقطار   -سطح ترابي  
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 شبكات لمشاريع محالة عطاءات في المقاولين تسعير واقع من المواسير بنود أسعار تغير
 وذلك تردداً األكثر لألقطار 2016-2006 للسنوات الصحي الصرف شبكات ومشاريع المياه

عام لكل الوزني المعدل بإستخراج

0

100

200

300

400

500

600

2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
150مواسير دكتايل لسطح اسفلتي قطر    59 0 97 0 116 100 80 57 0 0 0 0
200مواسير دكتايل لسطح اسفلتي قطر    102 108 116 248 157 180 100 96 0 0 122 0
300مواسير دكتايل لسطح اسفلتي قطر    0 0 140 311 530 0 130 58 0 0 0 0

ر 
ينا

د
/

لي
طو

ر 
مت

 

 150،200،300أسعار مواسير دكتايل لسطح اسفلتي لألقطار 
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2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
150مواسير دكتايل لسطح ترابي قطر    55 0 70 0 0 0 70 34 0 0 0 0

200مواسير دكتايل لسطح ترابي قطر   109 57 105 226 145 120 85 50 0 0 109 92
300مواسير دكتايل لسطح ترابي قطر    109 0 86 458 0 0 115 65 0 0 0 0

ر 
ينا

د
 /

لي
طو

تر
م

 

 150،200،300أسعار مواسير دكتايل لسطح ترابي لألقطار 

 شبكات لمشاريع محالة عطاءات في المقاولين تسعير واقع من المواسير بنود أسعار تغير
 وذلك تردداً األكثر لألقطار 2016-2006 للسنوات الصحي الصرف شبكات ومشاريع المياه

عام لكل الوزني المعدل بإستخراج
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2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
150مواسير خرسانية عادية لسطح اسفلتي قطر   0 42 50 67 83 70 65 0 0 0 0 51
200مواسير خرسانية عادية لسطح اسفلتي قطر   68 54 82 126 100 91 85 68 0 0 0 54
300مواسير خرسانية عادية لسطح اسفلتي قطر   90 0 112 0 0 0 100 90 0 0 0 0

ر 
ينا

د
/

لي
طو

ر 
مت

 

 150،200،300أسعار مواسير خرسانية عادية لسطح اسفلتي لألقطار 
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2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
150مواسير خرسانية عادية لسطح ترابي قطر   0 42 41 0 0 0 50 0 0 0 0 45
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 شبكات لمشاريع محالة عطاءات في المقاولين تسعير واقع من المواسير بنود أسعار تغير
 وذلك تردداً األكثر لألقطار 2016-2006 للسنوات الصحي الصرف شبكات ومشاريع المياه

عام لكل الوزني المعدل بإستخراج
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قائمة حمتويات التقرير الفني ) التقييم املايل(

تقرير تقييم العرو�س املالية

ا�شم �شاحب العمل
ا�شم ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم وا�شم العطاء
تاريخ اعداد العطاء ) �شهر- �شنة (

�شفحة الغلف

جدول املحتويات

 1-  املقدمة
 2-  و�شف امل�شروع

 3-  لئحة املخت�شرات
 4-  ملخ�ص دعوة العطاء

 5-  املالحق
 6-  املخ�ش�شات والكلفة التقديرية 

 7-  �شالحية العر�ص
 8-  كفالة الدخول بالعطاء

 9-  فتح العرو�ص املالية 
 10- جلنة تقييم العرو�ص املالية 

 11- نتائج التقييم الفني
 12- التقييم املايل

 13- مالحظات اللجنة الفنية على عرو�ص املناق�شن املالية 
 14- اخلال�شة والتو�شيات 

 15- توقيع اللجنة الفنية 

بنود التقرير املايل

املرفق) اأ ( : جدول كميات تف�شيلي يت�شمن ا�شعار املناق�شن ا�شحاب اقل ثالثة  ا�شعار: 
املرفق )ب( : كتاب ت�شكيل اللجنة

املرفق )ج( :  كتاب العفاء ال�شادر عن رئا�شة الوزراء ح�شب  املقت�شى 
 املرفق )د(:  اإقرارالنزاهة و ال�شرية واحليادية 

املرفقات
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قائمة حمتويات التقرير الفني ) التاأهيل الفني(

تقرير تقييم العرو�س  الفنية ) التاأهيل الفني(

ا�شم �شاحب العمل
ا�شم ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم وا�شم العطاء
تاريخ اعداد العطاء ) �شهر- �شنة (

�شفحة الغلف

جدول املحتويات

 1-  املقدمة
2-    و�شف امل�شروع

3-     لئحة املخت�شرات
4-    دعوة العطاء

5-     املخ�ش�شات والكلفة التقديرية 
6-    �شالحية العر�ص

7-    كفالة الدخول بالعطاء
8-    املالحق

9-    العرو�ص املقدمة
 10-  تقييم العرو�ص الفنية 

 11-  مالحظات اللجنة الفنية على عرو�ص املناق�شن الفنية
 12-  ملخ�ص التقييم الفني 
اخلال�شة والتو�شيات   -13 
 14-    توقيع اللجنة الفنية 

بنود التقرير املايل

املرفق ) اأ ( : جدول ا�شتيفاء املتطلبات العامة
املرفق )ب( : جداول  ا�شتيفاء املتطلبات الفنية

املرفق )ج( :  تقرير تقييم القدرات املالية 
املرفق )د( :  كتاب ت�شكيل اللجنة 

 املرفق)ه�(:  اإقرارالنزاهة و ال�شرية واحليادية 

املرفقات
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لئحة التحقق من وثائق العطاء - عطاء ا�شغال

املخ�ش�شات والكلفة التقديرية   -1 
م�شدر التمويل   1- كتاب طلب الطرح  2- 

ا�شم �شاحب العمل
ا�شم املمول - ح�شب املقت�شى 

ا�شم وكيل امل�شرتيات ) دائرة العطاءات احلكومية (
رقم وا�شم العطاء

تاريخ اعداد وثيقة العطاء ) �شهر- �شنة (

   �شفحة الغالف

تطابق ارقام ال�شفحات 
تطابق العناوين  2- جدول املحتويات

�شحة املعلومات العامة  مثل ا�شم امل�شروع - املمول ......الخ  3- املقدمة

- نوع الدعوة
- رقم وا�شم العطاء

- فئات ت�شنيف املقاولن امل�شتهدفن بالدعوة 
-    و�شف امل�شروع

- مدة ومكان البيع 
- موعد ومكان الزيارة امليدانية واجتماع ما قبل املناق�شة 

- فرتة ال�شتف�شار - اخر موعد لتقدمي ال�شتف�شارات
- كفالة الدخول اىل العطاء  مبينا بها رقم وا�شم العطاء 

ا�شم املقاول ح�شب �شهادة الت�شنيف   -  
-  ا�شم  امل�شتفيد من الكفالة بال�شافة اىل وظيفته  -  �شاحب العمل   

قيمة  الكفالة  -  
�شالحية الكفالة   -  

موعد وتاريخ ومكان اليداع  -  
عنوان الدائرة  -  

طريقة تقدمي العرو�ص    -  
مكان وتاريخ وموعد فتح العرو�ص   -  

4-  دعوة العطاء 
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-   هدف التاأهيل
-   �شاحب العمل

-   وكيل امل�شرتيات
-   وثائق التاأهيل

-    �شمولية الوثائق 
-   ال�شتي�شاح من قبل اللجتة الفنية 
-   ال�شباب املوجبة لرف�ص العرو�ص

-   متطلبات الئئتالف
-   البيانات املالية 

-   الوثائق املطلوب تقدميها  
-   تقدمي العرو�ص ) جدول الطرح (

-   �شالحية العر�ص
-   كفالة الدخول اىل املناق�شة 

-   طريقة تقدمي العرو�ص 
-   موعد وتاريخ ومكان اليداع 

-   ا�ش�ص التقييم 
-    ا�ش�ص الحالة 

5 -  التعليمات اىل املناق�شن 

تعديل /حتديد بع�ص  بنود  التعليمات اىل املناق�شن  وترتبط بها رقميا  ) Data Sheet( لئحة البيانات

منوذج كتاب عر�ص املناق�شة ج1- 
ملحق عر�ص املناق�شة ج2- 
منوذج كفالة املناق�شة ج3- 

منوذج اتفاقية العقد ج4- 
منوذج اتفاقية ف�ص اخلالفات )  جمل�ص بع�شو واحد  ( ج5- 

منوذج اتفاقية ف�ص اخلالفات )  جمل�ص بثالثة اأع�شاء ( ج6- 
منوذج �شمان الأداء / كفالة التنفيذ ج7- 

منوذج كفالة اإ�شالح العيوب  ج8- 
منوذج كفالة الدفعة املقدمة ج9- 

منوذج خمال�شة عن دفعة الإجناز عند ت�شلم الأ�شغال ج10- 
منوذج اإقرار باملخال�شة ج11- 
منوذج التزامات املقاول ج12- 

اإقرار متعلق بالدفعات الأخرى ج13- 
اإقرار متعلق بالدفعات املمنوعة ج14- 

النماذج 
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يرتبط رقميا مع ارقام بنود ال�شروط العامة 
- قيمة الكفالة

- ن�شبة متويل الدفعات املتاأخرة 
- قائمة املواد اخلا�شعة لتعديل ال�شعار

- قيمة الدفعة املرحلية 
- �شمولية التامينات املطلوبة 

- قيمة التامينات املطلوبة 
- التحكيم 

- جمل�ص ف�ص اخلالفات  

ملحق عر�ص املناق�شة

التحقق من ادراج العقد النافذ :
عقد املقاولة املوحد للم�شاريع الن�شائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة 2013 ال�شروط العامة 

التحقق من ادراج  ال�شروط اخلا�شة  النافذة  ال�شروط اخلا�شة 
التحقق من ادراج   ال�شروط اخلا�شة ال�شافية النافذة 

ادراج اية �شروط  اإ�شافية ح�شب املقت�شى  ال�شروط اخلا�شة ال�شافية 

التمهيد
تنظيم جدول الكميات 

املخت�شرات 
ترقيم ال�شفحات

هيكلة اجلدول بحيث يت�شمن :
 - رقم البند-الو�شف-وحدة الكيل- الكمية - �شعر الوحدة )العملة رقما

 �شعر الوحدة ) العملة ( كتابة - �شعر اجلملة رقما 
 -  التحقق من ان   وحدة الكيل تتنا�شب مع و�شف  البند.

 -  التحقق من رقم البند 
 -  التحقق من �شحة الو�شف .

 -  التحقق من ارفاق �شفحة العمال اليومية 
�شفحة اخلال�شة 

التحقق من جدول اخلال�شة بحيث ي�شمل رقم جدول الكميات - و�شف اجلدول
- رقم ال�شفحة املنقول منها - القيمة .

افراد �شطر خا�ص باملبالغ الحتياطية 
افراد �شطر خا�ص باحل�شم 

افراد �شطر خا�ص بالزيادة  
افراد �شطر خا�ص باملجموع دون املبالغ الحتياطية 

افراد �شطر خا�ص باملجموع  مطبقا عليه احل�شم / الزيادة دون املبالغ الحتياطية 
افراد �شطر خا�ص باملجموع  النهائي = املجموع اعاله +  املبالغ الحتياطية 

تفقيط �شعر العطاء 
ادراج ا�شم املقاول

ادراج توقيع  املقاول
ادراج ختم  املقاول

ادراج تاريخ  تقدمي العر�ص 

جدول الكميات 



84

املوا�شفات الفنية اخلا�شة 
املوا�شقات الفنية العامة  املوا�شفات 

�شفحة الغالف 
ا�شم �شاحب العمل

ا�شم املمول -  ح�شب املقت�شى 
ا�شم وكيل امل�شرتيات ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم وا�شم العطاء
تاريخ اعداد املخططات ) �شهر- �شنة (

جدول املحتويات
 تطابق ارقام اللوحات 

تطابق العناوين  
املخططات 

ترقيم ال�شفحات
ترقيم اللوحة  

املخططات 
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Tender Document Review Check list
Works
Tender Document Review Check list-Consultancy Services
  

Tender Document Review Check list- Consultancy Services-Supervision 

Cover page:

Name  Of The Employer
Name Of The Funding Agency 
No And Name  of The Tender
Date Of The Document  ( Month-Year(

Table of Contents Check with the respective Article

SECTION I

1.1 - Request for Proposals and Definitions

1.2 - Form of Contract Agreement.

1.3 Form of Performance Guarantee.

1.4 General Terms of the Agreement                 

1.5 - Notices

1.6 - Special Condition of Contract.

SECTION II: 

TERMS OF REFERENCE and SCOPE OF CONSULTANCY SERVICES

1. Background

2. General

3. Consultant Head Office Support

4. Design Review and Modifications

5. Site Supervision

6. Maintenance and Defects

7. Project Manuals

8. Completion Report and As Built Drawings

9. Supervision Personnel

10. Visit to Site by Senior Specialists

APPENDIX A EXPERIENCE AND QUALIFICATION:

I-ATTACHMENT A1: RELEVANT DAM PROJECTS.

II-ATTACHMENT A2: GENERAL INFORMATION.

III-ATTACHMENT A3: SITE ORGANIZATION.

APPENDIX B: PAYMENT FOR CONSULTANT’S SERVICES :

Table (C 1): Schedule of Fees and Expenses. 

Table (C 2): Breakdown of costs ( Man Month Rates) 

Table (C 3): Breakdown of costs :Summary of Head Office Support (L.S). 

Table (C 4): Breakdown n of costs for Head office Support (Lump Sums).

APPENDIX C: CLASSIFICATION OF STAFF

APPENDIX D:CRITERIA FOR TECHNICAL EVALUATION

APPENDIX E1: Declaration for JOINT VENTURE AGREEMENT 

APPENDIX E2: JOINT VENTURE AGREEMENT FORM

GENIRAL INFORMATION
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Tender Document Review Check list
Government Tenders Department

Comprehensive Check 

Cover page:
Name  Of The Employer
Name Of The Funding Agency  ( if applicable(
No And Name  of The Tender
Date Of The Document  ( Month-Year (

Table of Contents Check with the respective Article

Page numbering 

Technical Document 

Invitation
-  Type of Invitation 
-  No And Name  of The Tender
-  Classification of the targeted Contractors
-  Description Of Works.
-  Bid Documents Purchasing Duration and Address
-  Site Visit and Pre-bid meeting schedule and Address
-  Inquiries duration 
-  Submission of bids Method and No of required Copies
-  Bid Guarantee Specify the Beneficiary Name  amount  and validity  of the  
   GuaranteeSubmission Date ;time, Venue
-  GTD address
-  Opening Date ;time, Venue
-  Government Tenders Department- Director General Chairman of Central 
   Tenders Committee Signature
-  Capron Copies
HE  Minister of Public Works and Housing
The Employer
Bidding Director
Central Tenders Secretariat  Unit  Director
Instructions to Bidders
-  Purpose of Qualification
-  The Employer
-  The procurement Agent
-  Qualification Document
-  Completion of Documents
-  Clarifications
-  Rejection
-  Cost
-  Joint Ventures
-  Financial Data
-  Documents to be submitted
-  Submission of Documents ( tentative tendering Table)
-  Bid Validity
-  Bid Guarantee
-  Closing Date
Evaluation of Documents 
-  Examination
-  Clarification
-  Criteria 
-  Notification
-  Contract Award
Application Form
-  Qualification Questionnaires
-  General Information
-  Organizational Structure
-  Personnel
Construction Experience and Capacity of the Contractor or Joint Venture
Resources 
Financial Position
Additional Information
Contractor’s / Joint Venture Affidavit
Certificate of Chartered Auditors
Certificate of Performance
Appendix A )detailed Evaluation Criteria(
Appendix B  (Declaration to form a Joint Venture)
Appendix C ) Joint Venture Agreement Form(
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Bidding Forms.

Letter of Bid
Appendix to Bid
Form of Bid Security (Bank Guarantee
Pending Litigation
Current Contract Commitments / Works in Progress

Conditions of Contract

General Conditions of Contract
General Conditions of the “Conditions of Contract for Construction,” First Edition, 
1999, as prepared by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (“FIDIC”(.

Particular Conditions. of. Contract

Forms Of Contract

Letter of Acceptance
Form of Agreement
Performance Security 
Advance Payment Guarantee
Form of Performance Bank Guarantee

Financial Document

Letter  to Bid  

Appendix to Bid

Guarantee Amount
delay Damage
list of materials  abide with Minister circulations
Minimum amount of third party insurance
Insurance for Works and Contractor’s Equipment: 18.2 Insurance shall be for a 
minimum of 115% of Accepted
Insurance if Equipment
Financing Rate

Specifications
-  Particular Technical Specifications 
-  General Technical Specification (Water Authority Of Jordan “General Specification 
For Water Mains And Distribution Systems And Appurtenances” (2007( 

BoQ

Preamble 
Organization Of The Bill Of Quantities
Abbreviations
Bill Of Quantities
Page’s Numbering 
Bill’s Numbering
Bill Structure include
Item No./ Description /Unit / Quantity/ Rates in Figures ( Currency (/ Rates in Words ( 
Currency(/Amount ( Currency (
Items Numbering /Each Bill
Items wording 
Unit rates Appropriate to the Description
Day Works And Materials
Summary Of Bills Of Quantities
-  Bill No./ Description/From Page No./ Amount J.D
-  Provisional Sum (….(
-   Discount /Surplus ( If any(
-  Total Amount Excluding Provisional Sum
-  Net Total Amount Excluding Provisional Sum( after applying 
    Discount /Surplus ( If any(
-   Tender Price which will consequently become: (….)J.D. in words 
    and Figurs
      Including Discount /Surplus ( If any) and the  Provisional Sum
-  Signed, (..........( For and on behalf of: (Contractor Name…(.
      Date: (…………(

Drawings

Name  Of The Employer
Name Of The Funding Agency  ( if applicable(
No And Name  of The Tender
Date Of The Document  ( Month-Year(
Drawing’s Numbering 
Drawings ‘Numbering
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املوؤ�ش�شات وال�شركات التي مت ترخي�شها للأعوام 2014 , 2015 , 2016 بناءاً على موؤهلتهم
واملبينة ن�شبها بال�شكل اأدناه/لكل �شنة 

املرخ�شون
ال�شنة

201420152016

1838191مهند�ص مع �شركاء

302311�شريك �شابق

81415حتويل من موؤ�ش�شة اىل �شركة وبالعك�ص

121522�شركات اجنبية

281816�شريك يحمل دبلوم

715965مهند�ص 

332210220املجموع

201420152016 السنة
1838141شركاء مع مهندس
30235سابق شريك
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 2014نسب المرخصين للعام 
ن�شب املرخ�شني للعام  2014

ن�شب املرخ�شني للعام  2015
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عدد القرارات ال�شادرة بخ�شو�س ت�شنيف املقاولني للأعوام 2014 , 2015 , 2016

ا�شافة اخت�شا�س اأو جتديد الت�شنيف ت�شنيف جديدال�شنة
تعديل الت�شنيف

ان�شحاب او ا�شافة 
املجموع�شريك

201426248114265950

201527040012088878

201687568128105888

201420152016 السنة
1838141شركاء مع مهندس
30235سابق شريك
وبالعكس شركة الى مؤسسة من تحويل 8147

121510اجنبية شركات
28187 دبلوم يحمل شريك

715930 مهندس

 مهندس مع شركاء
38% 

 شريك سابق
11% 

تحويل من مؤسسة 
 الى شركة وبالعكس

7% 

 شركات اجنبية
 شريك يحمل دبلوم  7%

9% 

 مهندس 
28% 

 2015نسب المرخصين للعام 
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 الى شركة وبالعكس
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 شركات اجنبية
10% 

 شريك يحمل دبلوم 
7% 

 مهندس 
30% 

 2016نسب المرخصين للعام 
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تحويل من مؤسسة 
 الى شركة وبالعكس

2% 
 شركات اجنبية

4% 

 شريك يحمل دبلوم 
 مهندس  9%

21% 

 2014نسب المرخصين للعام 

ن�شب املرخ�شني للعام  2016
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الفرق عن ال�شنة التي العددال�شنة
ت�شبقها

ن�شبة الزيادة اأو 
النق�شان عن ال�شنة 

ال�شابقة
20051255--

20061070185-%14.7-

20071333323%30

2008137643%3.2

20091527151%11

20101390137-%8.9-

2011136030-%2.2-

20121464104-%7.65

20131707243%16.6

20141897190%11.1

2015197175%3.9

الفرق عن ال�شنة التي العددال�شنة
ت�شبقها

ن�شبة الزيادة اأو 
النق�شان عن ال�شنة 

ال�شابقة
2005233--

200617360-%34-

200720734%16.5

200811988-%7.4-

2009286167%58

201034256%16.5

20113393-%0.88-

201236223%6.8

201338523%6.3

201446681%21

201547711%2.3

عدد املقاولني امل�شنفني يف الفئات العليا مبختلف املجالت والخت�شا�شات من الأوىل اإىل اخلام�شة من العام 2005 - 2015

عدد املقاولني امل�شنفني يف الفئة ال�شاد�شة اأ�شغال عامة من العام 2005 - 2015
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السنة
 المقاولين عدد

المصنفين
العليا بالفئات

 المقاولين عدد
المصنفين

السادسة بالفئة
الكلي المقاولين مجموع

 المحالة العطاءات قيمة
 العطاءات دائرة من

دينار مليون/

 السكان عدد
نسمة/

المقاولين نسبة
السكان عدد الى

200512552331488113.3053000000.00028

201519714772448192.3095000000.00026

الفئة السادسة(5-1)فئات عليا السنة
2005902153
2006963202
20071090196
20081111324
20091371279
20101600338
20111790397
20121440346
20131707385
20141897466
20151971477
20161714451

23
14
15
18
70

126
18
15
14
23

126
196

2015  2005 للسنوات السكان عدد الى المقاولين عدد نسبة

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5-1)فئات عليا  ( 902 963 1090 1111 1371 1600 1790 1440 1707 1897 1971 1714

153 الفئة السادسة 202 196 324 279 338 397 346 385 466 477 451
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 2016 -2005اعداد المقاولين المصنفين من العام 

المجموعالفئة الخامسةالفئة الرابعةالفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة االولىالسنة
20055145113275271755550

20065256114321287830
20075646114316259791
20086050112400290912
20096551109450304979
201068451144633201010
201175641406353921306
201272541195982451088
201380621416723601315
201485621547693851455
201588741578454311595
201670621187023431295

 االبنية مقاولي

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
51 الفئة االولى 52 56 60 65 68 75 72 80 85 88 70
45 الفئة الثانية 56 46 50 51 45 64 54 62 62 74 62
113 الفئة الثالثة 114 114 112 109 114 140 119 141 154 157 118
275 الفئة الرابعة 321 316 400 450 463 635 598 672 769 845 702
271 الفئة الخامسة 287 259 290 304 320 392 245 360 385 431 343
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 (2016-2005)اعداد المقاولين في مجال االبنية من الفئة االولى الى الخامسة  

  تغر اأعداد املقاولني امل�شنفني من العام 2005 - 2016 

تغر اأعداد املقاولني يف جمال الأبنية من الفئة الوىل اىل اخلام�شة من العام 2005 - 2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16 الفئة االولى 22 23 24 27 27 29 29 14 14 16 25
15 الفئة الثانية 13 12 13 14 10 14 13 16 17 21 18
25 الفئة الثالثة 28 28 27 25 25 29 27 30 33 34 30
58 الفئة الرابعة 59 49 54 78 73 90 70 76 96 115 104
63 الفئة الخامسة 70 63 63 62 55 70 57 72 74 71 59
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2016 – 2005اعداد المقاولين في مجال الطرق من الفئة االولى الى الخامسة    
تغر اأعداد املقاولني يف جمال الطرق من الفئة الوىل اىل اخلام�شة من العام 2005 - 2016

الفئات والخت�شا�شات التي يح�شل عليها املقاول الراغب بالت�شنيف لأول مرة )جديد(

ي�شنف املقاول بناًء على اخلربة ال�ش��خ�شية للمهند���ص ال�ش��ريك اأو �ش��ريك �ش��ابق يف �ش��ركة مقاولت م�شنفة م�شى على وجودها لأكرث من 5 �ش��نوات 
حي��ث يت��م ت�شنيف��ه ح�ش��ب حج��م اخل��ربات والخت�شا���ص املطل��وب وذلك ح�ش��ب تعليمات الت�شنيف ال��واردة يف امللحق رقم )2( م��ن تعليمات الت�شنيف.
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خام�شة 
�شيانة اأبنية

 مهند�ص مدين

خام�شة
اإن�شاء طرق 

مهند�ص مدين

خام�شة
ان�شاء اأبنية 

مهند�ص مدين 
اأو معماري

خام�شة
مياه و�شرف 

�شحي
مهند�ص
مدين

اأو ميكانيك

خام�شة 
ميكانيك  
مهند�ص 
ميكانيك

خام�شة
كهرباء
مهند�ص
كهرباء

رابعة
اإن�شاء طرق

مهند�ص
مدين

مهند�س بخربة ل تقل عن 7 �شنوات

رابعة
�شيانة اأبنية 
مهند�ص مدين

رابعة
ان�شاء
اأبنية

مهند�ص
مدين اأو 
معماري

ثانية
اأعمال الديكور 

والتاأثيث
مهند�ص معماري

رابعة
مياه و�شرف 

�شحي
مهند�ص مدين 

اأو ميكانيك

ثالثة
اأ�شغال ترابية /

حفريات وحفريات 
للتعدين

مهند�ص مدين

ثالثة
من�شاآت معدنية 
مهند�ص مدين

اأو ميكانيك

ثالثة
عبارات وجدران 

ا�شتنادية وعبارات 
ت�شريف

مهند�ص مدين

ثالثة
كهروميكانيك

والطاقة املتجددة
ميكانيك + كهرباء

ثالثة
كهرباء 
مهند�ص
كهرباء

ثالثة
ميكانيك 
مهند�ص
ميكانيك

مهند�س مدين اأو ميكانيك خربة ل تثل عن 10 �شنواتمهند�س خربة ل تقل عن 12 �شنة

�شاد�شة ا�شغال عامة :
* مهند�ص بخربة ل تقل عن 7 �شنوات
* اأو دبلوم هند�شة خربة 10 �شنوات 

* اأو �شريك �شابق ومفو�ص وخرباته تعادل مائة األف دينار 
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في المجاالت المختلفة ) أبنية، طرق، مياه وصرف صحي، فحوصات المواد،  أعداد االستشارين المؤهلين حسب الفئات
 استطالع الموقع(

 2015لعام 
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المياه والصرف  الطرق االبنية
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 استطالع الموقع فحوصات المواد
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في المجاالت المختلفة ) أبنية، طرق، مياه وصرف صحي، فحوصات المواد،  أعداد االستشارين المؤهلين حسب الفئات
 استطالع الموقع(

 2014لعام 
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المياه والصرف  الطرق االبنية
 صحي

 استطالع الموقع فحوصات المواد
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 مجاالت التأهيل

 (أ)الفئة االولى 

 (ب)الفئة االولى 

 الفئة الثانية

 الفئة الثالثة

اعداد ال�شت�شاريني املوؤهلني ح�شب املجالت 
لل�شنوات 2010 - 2016

2010201120122013201420152016املجال

30292728333336البنية
12111011111111طرق

15141314141314املياه وال�شرف ال�شحي
1022211الكهروميكانيك

14141414141415البيئة
1011107669الهند�شة املتخ�ش�شة

91099978ا�شتطالع املوقع
11111099710فح�ص املواد

اأعداد ال�شت�شارين املوؤهلني ح�شب الفئات يف املجالت املختلفة ) اأبنية, طرق, مياه و�شرف �شحي,
فحو�شات املواد, ا�شتطلع املوقع( لعام 2014

اأعداد ال�شت�شارين املوؤهلني ح�شب الفئات يف املجالت املختلفة ) اأبنية, طرق, مياه و�شرف �شحي,
فحو�شات املواد, ا�شتطلع املوقع( لعام 2015
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في المجاالت المختلفة ) أبنية، طرق، مياه وصرف صحي، فحوصات المواد،  أعداد االستشارين المؤهلين حسب الفئات
 استطالع الموقع(

 2016لعام 
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المياه  طرق االبنية
والصرف 

 الصحي

استطالع 
 الموقع

 فحص المواد

17 

10 
11 

3 

1 

13 
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2 
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2 
1 

0 0 
1 

0 0 

 ( أ)الفئة االولى 

 ( ب)الفئة االولى 

 الفئة الثانية

 الفئة الثالثة

اعداد املقاولني امل�شنفني لدى الدائرة باملجالت والخت�شا�شات ل�شنة 2016 

الفئةالخت�شا�ساملجال

ان�شاء ابنية

012345

7062118702343اإن�شاء ابنية
---22ابينة جاهزة بريفاب

---68اعمال الديكور والتاأثيث
-----خر�شانة م�شنعة

--7920من�شاآت معدنية
8821145�شيانة ابنية

ان�شاء طرق

25183010459اان�شاء طرق
--171631خلطات ا�شفلتية

ا�شغال خر�شانية/ ج�شور وتقاطعات 
---286والنفاق

عبارات وجدران ا�شتنادية وعبارات 
--18--ت�شريف

-1---�شيانة طرق

كهروميكانيك

--523273كهروميكانيك وطاقة متجددة
4949725كهرباء

2126220ميكانيك
---11الكرتونيات

مياه و�شرف �شحي
301528153123مياه و�شرف �شحي

---121حمطات تنقية ال�شرف ال�شحي
2حمطات معاجلة وحتلية مياه ال�شرب

ا�شغال متخ�ش�شة

--30910ا�شغال ترابية حفريات وحفريات للتعدين
-311-9-�شبكات ات�شالت

1اعمال تركيب من�شاآت �شناعية
-1---ترميم و�شيانة املباين واملواقع الثريه

1-ان�شاء �شدود
2حفر اآبار املياه

اأعداد ال�شت�شارين املوؤهلني ح�شب الفئات يف املجالت املختلفة )اأبينة. طرق, مياه و�شرف �شحي,
 فحو�شات املواد, ا�شتطلع املوقع( لعام 2016
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اأ�شماء املقاولني الفائزين بجائزة وزارة ال�شغال العامة وال�شكان
لتنفيذ املقاولت للعوام )2001 – 2013(

ال�شنةا�شم امل�شروع الفائزا�شم ال�شركة الفائزة

1-ائتالف �شركة الفا�شل للهند�شة والتعهدات وعرب املتو�شط 
2013ان�شاء م�شت�شفى المري ها�شم بن عبد اهلل الثاين/العقبةللتجارة “جمال البنية”

2-�شركة جمال وجورج قموه و�شركاهم/ موؤ�ش�شة هبة 
2013فندق امليلينيومالهند�شية “حمال الكهروميكانيك”

3-�شركة ماهر علي جرار و�شركاه/املوؤ�ش�شة املركزية 
للمقاولت “جمال البنية”

حتديث وتطوير م�شجد ال�شريف احل�شن بن علي للمرحلة الوىل 
2012والثانية/العقبة 

4-�شركة ابراهيم احلناقطة واولده ذ.م.م/موؤ�ش�شة روابي 
2011م�شروع حت�شن واعادة تاأهيل طريق الزرقاء/الزرقاجلنوب للمقاولت  “جمال الطرق”

5-�شركة زكريا �شالح الطراونة للمقاولت ذ.م.م
“جمال الطرق”

اعادة تاأهيل اجزاء من طريق عمان/العقبة ال�شحراوي/حمافظة 
2011معان الرزمة الثانية

6-�شركة بابل للمقاولت
“جمال البنية – الفئة الوىل”

م�شروع مدر�شة المري حممد للبنن ومدر�شةالمري حممد للبنات 
2010ومركز �شباب الزرقاء

7- �شركة م�شرب�ص وحداد – تقنيات املرور
جمال الكهروميكانيك – الفئتن الثانية والثالثة

م�شروع ت�شميم وتوريد وتركيب وت�شغيل و�شيانة نظام حتكم 
2010مركزي لال�شارات ال�شوئية

8- �شركة حيمور اأبناء عم و�شريكهم 
2009�شارع الردن منطقة ابو ن�شري لغاية طريق جر�ص / عمان ج1“جمال الطرق – الفئة الوىل”

9- موؤ�ش�شة احمد بدوية للمقاولت
“ جمال الكهروميكانيك – الفئة الوىل

م�شروع توريد وتركيب جميع العمال
2009الكهروميكانيكية ملبنى كارفور – عمان

10- موؤ�ش�شة امين العمارنة للمقاولت الن�شائية
“جمال املياه وال�شرف ال�شحي – الفئة الرابعة “

م�شروع توريد ومتديد خط مياه رئي�شي قطر 400 ملم من الدكتايل 
2009من بو�شرت دابوق اىل خزان خلدا

11-موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت / �شركة احمد وحممود 
2008انارة تقاطع مرج احلمام / ناعور / البحر امليتاليعقوب “جمال الكهروميكانيك – الفئة الثانية “

12-�شركة الفريوز الأردنية للمقاولت
2008مبنى �شكن �شعادة �شفري �شلطنة عمان“جمال الأبنية – الفئة الثالثة “

13-�شركة املهند�ص للمقاولت
2008املكتبة الوطنية“جمال البنية – الفئة الوىل”

14-�شركة الوجيه للمقاولت الن�شائية
2008جممع اأبو طويلة بالزا“جمال البنية – الفئة الوىل”

15-�شركة حممد احمد ابو عي�شة واخوانه
2007م�شروع جممع رغدان ال�شياحي“جمال البنية – الفئة الوىل”

16-�شركة درة القا�شم للتعهدات
2007م�شروع متحف الطفال الوطني“جمال البنية – الفئة الوىل”

17-�ص ركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات
2007م�شروع طريق ناعور – ح�شبان - مادبا“جمال الطرق – الفئة الوىل “

18-موؤ�ش�شة ح�شن عطية لالبنية واملقاولت
2007م�شروع طريق ناعور-اأم الب�شاتن – اأم العمد“جمال الطرق – الفئة الوىل”

2005م�شروع ازاحة طريق غور ال�شايف19-�شركة ابراهيم احلناقطة واولده

2004م�شروع جر مياه اللجون20-�شركة ديران للتعهدات

2004م�شروع بانوراما البحر امليت21-�شركة حب�ص - دير للمقاولت

2003منتجع املاريوت / البحر امليت22- �شركة الفا�شل للهند�شة والتعهدات

2002فندق الرويال23-�شركة الو�شط للمقاولت

2001�شالة المري حمزة الريا�شية / مدينة احل�شن الريا�شية24- �شركة حب�ص - دير للمقاولت
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اأ�شماء ال�شت�شاريني الفائزين بجائزة وزارة ال�شغال العامة وال�شكان للعمل ال�شت�شاري
من �شنة 1999 ولغاية �شنة 2014

ال�شنةامل�شروع الفائز باجلائزةا�شم ال�شت�شاري الفائزالرقم 

2014مبنى كلية الهند�شة والتكنولوجيا بجامعة الزيتونةمكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية - جمال البنية  1

2
�شركة امل�شاركون لالبحاث والت�شميم/ درب - جمال الهند�شة 

2014مركز هيا الثقايفاملتخ�ش�شة / عمارة البنية

3
�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة - جمال الهند�شة املتخ�ش�شة 

2014خطة التطوير احل�شري وال�شياحي لو�شط مدينة وادي مو�شى/ تخطيط املدن 

�شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - جمال املياه وال�شرف 4
ال�شحي 

 Master Plan Review, Catchment Rehabilitation and(
 Awareness Creation for Geffersa, Legedadi, and Dire

)Catchment Areas
2014

2013جممعي القاعات ال�شفية ال�شمايل واجلنوبي يف اجلامعة الها�شمية بيطار مهند�شون م�شت�شارون - جمال البنية 5

تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية ما قبل التنفيذ لت�شميم واعداد �شركة امل�شت�شار للهند�شة - جمال املياه وال�شرف ال�شحي 6
2013جداول الكميات ل�شبكة ت�شريف منطقة اخلور 

2012منتجع فهار�ص / البحر امليت�شيجما مهند�شون م�شت�شارون  -  جمال البنية 7

2011م�شروع ال�شفارة الهولنديةاحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئ�ة  -   جمال البنية 8

2011ت�شميم ميدان �شمو ويل العهد المري ح�شن بن عبد اهلل الثايناحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئ�ة  -  جمال الطرق 9

10
مكتب فار�ص زرو وفار�ص عبد الرحمن الهند�شي  -  جمال 

2011م�شروع دار الق�شاء العايلالهند�شة املتخ�ش�شة 

2010مكتبة العقبة العامةبيطار مهند�شون م�شت�شارون  -   جمال البنية 11

 King Talal Dam Irrigation Water Transmission Pipeline to �شركة امل�شت�شار للهند�شة - جمال املياه وال�شرف ال�شحي 12
Northern Ghours  Project2010

ت�شميم ج�شور وتقاطعات علوية )طريق ال�شلط الدائري  -  اجلزء املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي- جمال الطرق 13
2009الول(

2009م�شروع متحف الطفال -  حدائق احل�شنمكتب فار�ص زرو وفار�ص عبد الرحمن الهند�شي - جمال البنية 14

2009م�شروع اإدارة مياه مادبا�شركة امل�شت�شار للهند�شة -  جمال املياه وال�شرف ال�شحي 15

2008تطوير و تاأهيل �شاحة العن يف ال�شلط و تاأهيل مبنى �شرايا مادبابيطار مهند�شون م�شت�شارون  -  جمال البنية 16

17
احتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئ�ة  -   جمال املياه وال�شرف 

2007م�شروع درا�شة الثر البيئي لنقل مياه الدي�شيال�شحي 

م�شروع الكوت / تطوير الواجهة البحرية ملدينة الفحيحيل يف دار العمران  -  جمال البنية 18
2007الكويت

2005مركز وزوار البرتاء -  بوابة البرتاءبيطار مهند�شون م�شت�شارون 19

2004مبنى وزارة الداخليةالدار العربية للهند�شة 20

2003طريق ماعن البحر امليتاحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة 21

2002املكتبة املركزية بجامعة الريموكدار العمران 22

2001م�شروع جر مياه اللجونامل�شت�شار الأردين للدرا�شات 23

2000فندق موفنبيك / البحر امليت�شيجما مهند�شون م�شت�شارون24

1999جممع البنك ال�شالميبيطار مهند�شون م�شت�شارون 25

  *  ت�شاف )5( عالمات لعالمة التقييم الفني للعطاءات التي ي�شارك بها ال�شت�شاري الفائز يف املجال الذي اأخذ به اجلائزة وملدة �شنتن من تاريخ احل�شول 
على اجلائزة .
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عدد املقاولني احلا�شلني على عقوبات ب�شبب تق�شرهم بالداء 
من �شنة 2007 ل�شنة 2016 

عدد املقاولني احلا�شلني على العقوبةنوع العقوبةال�شنة

2007
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

2ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2008
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

1ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2009
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

1ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2010
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

3ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2011
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

1ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2012
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

2ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2013
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

2ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2014
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

3ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2015
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

2ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

2016
حرمان من امل�شاركة يف العطاءات احلكومية ملدة من ثالثة 

1ا�شهر اىل �شتة ا�شهر.

    
عدد ال�شت�شاريني احلا�شلني على عقوبات ب�شبب تق�شر يف ادائهم

من �شنة 2009 ولغاية 2016

عدد ال�شت�شاريون احلا�شلون على العقوبةنوع العقوبةال�شنة

3لفت نظر ، تنبيه ، انذار2009

5تنبيه ، حرمان ملدة 2 �شهر2010

6تنبيه ،انذار،  حرمان ملدة 6 ا�شهر2011

7لفت نظر ، تنبيه ، انذار2012

5لفت نظر ، تنبيه ، انذار ، حرمان ملدة 3 ا�شهر2013

1تنبيه2014

3لفت نظر ، تنزيل فئة2015

2لفت نظر ، حرمان ملدة 6 ا�شهر2016
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عدد الأوامر التغيرية ال�شادرة �شلحية اللجنة الوزارية ا�شتناداً للمادة )22-د-4-اأوًل-ب( من نظام ال�شغال احلكومية 
للأعوام 2014 و 2015 و 2016 ح�شب اجلهة املخت�شة

عدد الأوامر التغيرية ال�شادرة �شاحب العمل
لعام 2014  

عدد الأوامر التغيرية ال�شادرة 
لعام 2015   

عدد الأوامر التغيرية ال�شادرة 
لعام 2016   

38119وزارة ال�شغال العامة /اأبنية

-198وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان/طرق

--1وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان/اإنارة

--3وزارة ال�شياحةوالثار

11114وزارة املياه والري

-12وزارة النقل

121وزارة الت�شالت 

1--وزارة الطاقة

743415املجموع
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 عدد التعاميم املتعلقة بتعديل اأ�شعار املواد الرئي�شية واملحروقات مل�شاريع البنية والطرق والكهروميكانيك وفقاً للعقود 
الن�شائية املختلفة التي يتم اعدادها وذلك من خلل اللجان الفنية امل�شكلة لدرا�شة التغر باأ�شعار املواد الرئي�شية

دائرة العطاءات احلكومية للأعوام  2014 و 2015 و 2016

عدد التعاميم ا�شم املادةالرقم
ال�شادرة ل�شنة 2014

عدد التعاميم 
ال�شادرة ل�شنة 2015

عدد التعاميم 
ال�شادرة ل�شنة 2016

10910حديد الت�شليح الإن�شائي1

587الإ�شمنت2

476اإ�شمنت منطقة العقبة الإقت�شادية3

244اخللطات اخلر�شانية وفق املادة )8/13(4

433الأملنيوم 5

111الهياكل املعدنية6

100الإ�شمنت الأبي�ص7

13712الإ�شفلت والفيول8

121212ال�شولر9

11-امل�شاعد10

111الكوابل الكهربائية11

110اأنظمة اإنذار احلريق12

110لوحات التحكم اخلا�شة باأنظمة اإنذار احلريق13

110كوابل الألياف ال�شوئية 14

111املولدات الكهربائية15

111اللوحات الكهربائية16

11-اأعمدة الإنارة17

11-اأبراج الإنارة18

22-وحدات الإنارة19

1-1املقا�شم 20

21  UPVC �312موا�شري ال

11-املوا�شري املعدنية ال�شوداء والبي�شاء غري امللحومة22

1-1املوا�شري املعدنية ال�شوداء والبي�شاء امللحومة23

11-اأنابيب حديد ال�شكب24

11-امل�شخات25

11-البويلرات26

11-امل�شعات27

111وحدات التكييف28

110اأنظمة اإطفاء احلريق29

111ال�شاج30

110املبادلت احلرارية31

11-القطع اخلزفية الأنابيب النحا�شية32

10-دافعات الهواء33

1--انابيب الدكتايل34

1--نداء املمر�شات35

677478املجموع
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الدرا�شات التحليلية واملخططات البيانية ملعدلت اأ�شعار وتغرات الأ�شعار لبع�س املواد الإن�شائية 
الرئي�شية ح�شب التعاميم ال�شادرة بخ�شو�س التغرات التي ح�شلت عليها
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اأ�شعار مادة ال�شمنت لل�شنوات من 2012 - 2016 بالدينار/طن ح�شب التعاميم ال�شادرة
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ا�شدارات عقد املقاولة  
من عام 1986 ولغاية عام 2013

ال�شنةالإ�شدار

1986دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية

1988دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية

1989دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية

1991دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية

1996دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية

1999دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية 

2004دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية )فيديك 1999( الطبعة الأوىل

2005دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية )فيديك 1999( الطبعة الثانية

2007دفرت عقد املقاولة للم�شاريع الإن�شائية )فيديك 1999( على موقع الدائرة الإلكرتوين

2010عقد املقاولة املوحد للم�شاريع الإن�شائية 2010 الطبعة الأوىل

2013عقد املقاولة املوحد للم�شاريع الإن�شائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة
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الفصل الثالث
أسلوب تنفيذ العطاءات





 M
ethods	of		Procurem

ent	
	ت

ب تنفيذ العطاءا
اسلو

O
pen	Biddings	

ت  العامة املفتوحة 	
العطاءا

Lim
ited	Biddings	

ت خاصة	
ت بتوجية دعوا

العطاءا
Direct		Contrac9ng	
Single	Source	

ت التلزمي  	
عطاءا

Direct	Execu9on	
Force	Account	
ت التنفيذ املباشر	

عطاءا

1 

O
ne-Stage	Bidding	

	عطاء املرحلة الواحدة 
ض واحد (مالي/مالي وفني )	

(تقدمي بعر

O
ne-Stage	Bidding	

	عطاء املرحلة الواحدة 
ض واحد (مالي/مالي وفني )	

(تقدمي بعر

Tw
o	–Stage	Bidding	/	Technical	–Financial	

ض مالي يفتح للمؤهلني فنيا	
ض فني يفتح اوال – عر

  عطاء املرحلتني (تقدمي عرضني ) / عر

Pre-Q
ualifica9on	/	RFEO

I	
ب رســـائل االهتمام          	

التاهيل املسبق / استقطا

M
ethods	of	procurem

ent	according	to	Ar9cle	no.	5	of	Governm
ent	W

orks	by	Law
ت  استنادا الى املادة رقم 5 من نظام االشغال احلكومية رقم 71 لسنة 1986----	

ب تنفيذ العطاءا
	    أسلو

Tw
o	–Stage	Bidding	/	Technical	–Financial	

ض مالي يفتح للمؤهلني فنيا	
ض فني يفتح اوال – عر

  عطاء املرحلتني (تقدمي عرضني ) / عر
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الفصل الرابع
عطاءات المبادرات الملكية السامية
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عطاءات املبادرة امللكية املحالة خلل فرتة
 من تاريخ 2012/1/1 اىل تاريخ 2012/12/31 

رقم
املناق�س الفائز  قيمة العطاء / دينار تاريخ الحالةا�شم العطاءالعطاء

2011/122
تنفيذ �شالة ريا�شيه �شمن حرم جامعة 

 �شركة اإبراهيم اأبو ار�شيد و�شركاه ذ.م.م 2012/1/231048002.2البلقاء التطبيقية/ معان

2011/124
تنفيذ اأعمال املدينة احلرفية /لواء ق�شبة 

�شركة عدنان كري�شان واولده   2012/1/24872369,7الكرك 

2011/128
تنفيذ تو�شعة مركز �شحي الها�شمي 

 2012/1/29334215ال�شمايل ال�شامل - عمان 
 �شركة راأفت اجلعفري و�شامل ال�شمور/ 
ال�شمور واجلعفري للمقاولت الن�شائية 

2012/2
تنفيذ مدر�شة جعفر بن ابي طالب / 

 2012/2/14309647,73املزار اجلنوبي
 �شركة حممد وفي�شل الذيابات البطو�ص / 

دفايل للمقاولت الإن�شائية 

 2012/2/14239432,15تنفيذ نادي �شباب اأم الر�شا�ص / مادبا 2012/3
 موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت - �شركة م�شطفى 

�شعبان و�شركاه للمقاولت 

2012/4
تنفيذ م�شبح ن�شف اوملبي يف جممع الأمري 

 2012/2/23361901,78ح�شن / ال�شلط
 �شركة �شليم احمد ال�شمادي و�شركاه/الوتر 

الهند�شي للمقاولت الإن�شائية 

2012/5
ان�شاء نواة مدينة ريا�شية يف مدينة 

 2012/2/271991681,3الر�شيفة  
موؤ�ش�شة ابوار�شيد للمقاولت / حممود حممود 

حممد ابو ار�شيد 

  �شركة العون املتطورة للمقاولت ذ.م.م  2012/2/221016811ان�شاء �شالة ريا�شية يف الكرك2012/6

2012/8
ان�شاء ملعب كرة قدم / لواء البرتاء  / 

  موؤ�ش�شة املهند�ص ب�شام فرحان للمقاولت   2012/2/23828192معان 

2012/11

م�شاريع مبادرات امللكية ال�شامية / تنجيل 
امللعب البلدي التابع لبلدية الر�شيفة / 

حمافظة الزرقاء
2012/3/7248155,2     

  موؤ�ش�شة ب�شار الهند�شية للمقاولت  / جمال 
كامل عزيز خليل 

2012/12
تنفيذ مدر�شة طواحن ال�شكر/غور 

     2012/3/18801007,15املزرعة / حمافظة الكرك
�شركة حممود �شليمان الطراونه و�شركاه/   

البدر للمقاولت الن�شائية 

2012/13
تنفيذ مبنى موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف 

  �شركة ورثة احمد �شليم الطروانه      2012/4/10214680,34خميم الوحدات

2012/15
اإن�شاء وتاأهيل ملعب �شباب ال�شخنة/  

  �شركة خالد وفي�شل املرايات         2012/3/22199356,47حمافظة الزرقاء

2012/17

تنفيذ مركز تنموي �شامل يتبع للجنة 
حت�شن اخلدمات يف خميم مادبا /

حمافظة مادبا
2012/3/26298627,5     

  موؤ�ش�شة الكرنك للتعهدات العامة   / �شركة 
اأمين حمارنه و�شريكه 

2012/18
تاأهيل حديقة املفرق / �شكة حديد اخلط 

  �شركة يو�شف الدراوي�ص و�شركاه         2012/3/29523693احلجازي الأردين/ حمافظة املفرق
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رقم
املناق�س الفائز  قيمة العطاء / دينار تاريخ الحالةا�شم العطاءالعطاء

اإن�شاء قاعة متعددة الأغرا�ص يف خميم /182012
     2012/4/4207173,27اإربد / م�شاريع املبادرة امللكية ال�شامية 

  �شركة ال�شرع والنوفل / التفاين للمقاولت 
الن�شائية    

2012 /19
تنفيذ املركز التنموي ال�شامل/ خميم 

     2012/4/17340268,20جر�ص 
  ال�شف�شاف للمقاولت/ �شركة �شامل العوا�شا 

و�شركاه    

2012/22
اإن�شاء �شالة متعددة الأغرا�ص لنادي 

     2012/5/22739789,76الفحي�ص / حمافظة البلقاء
موؤ�ش�شة اإحتاد املهند�شن للهند�شة 

والن�شاءات/  �شركة القطامن وبلوخ    

2012/27
تنفيذ م�شاكن لالأ�شر العفيفة يف لواء عي 

  �شركة �شلطان ابو �شمهدانه واولده 2012/6/3398810,4/ حمافظة الكرك

2012/28

اإن�شاء �شالة ريا�شية وملعب وتاأهيل 
واإن�شاء مبنى نادي الكرمل/ يف خميم 
ال�شهيد عزمي املفتي / حمافظة اربد

  �شركة خالد وفي�شل املرايات     2012/5/24945953,98

2012/30
تنفيذ ملعب ملجمع ال�شوبك الريا�شي/

 �شركة جودت الزيادين و�شركاه     2012/9/3274577,9حمافظة معان

2012/36
ربط مبنى نادي خريجي الكلية العلمية 

  �شركة �شعيد �شعبلو واولده     2012/6/2117795ال�شالمية ب�شبكة ال�شرف ال�شحي

2012 /37
اإن�شاء م�شكنّي ال�شر العفيفة - منطقة 

  �شركة ايات احلوراين و�شركاه     2012/6/1160000الرويحة - حمافظة البلقاء

2012 /38
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/12147788,84اخلام�شة / حمافظة اربد
  موؤ�ش�شة العجور للهند�شة واملقاولت/حممد 

احمد �شليمان بني م�شطفى  

2012/39
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  بني عبيد للمقاولت     2012/6/12202895اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/40
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  موؤ�ش�شة جمعة ابو هيكل الهند�شية     2012/6/12128679,23اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/41
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة مبارك حممود الذنيبات واولدة     2012/6/12115462,2اخلام�شة / حمافظة اربد

2012 /42
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة عبداحل�شن املنا�شري و�شركاه 2012/6/14181327,88اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/43
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة ارادة للمقاولت ذ.م.م     2012/6/13130920اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/44

عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 
اخلام�شة / حمافظة اربد/ م�شاريع 

املبادرة امللكية ال�شامية 
2012/6/13118546,06 

  �شركة عبد الوهاب وعمر ال�شعوب/عبد 
الوهاب للمقاولت الن�شائية    
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رقم
املناق�س الفائز  قيمة العطاء / دينار تاريخ الحالةا�شم العطاءالعطاء

2012/45
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/13188575اخلام�شة / حمافظة اربد
  �شركة �شمري احل�شان و�شريكته/�شمري 

احل�شان للمقاولت

2012/46
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/13165627,5اخلام�شة / حمافظة اربد
  �شركة حممد عبد اهلل عوفان الربا�شنة 

و�شريكه/بيت امل�شتقبل للهند�شة واملقاولت    

2012/47
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  اجود للمقاولت  2012/6/13228519,27اخلام�شة / حمافظة اربد

عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 2012/48
 2012/7/12180108,70اخلام�شة / حمافظة اربد

  موؤ�ش�شة الربكة للمقاولت- وا�شف هالل 
ال�شعيد عمي�ص    

2012/49
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة علي وعاطف الق�شاة     2012/6/14182555,8اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/50
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/14220101,38اخلام�شة / حمافظة اربد
  �شركة عبد الفتاح ن�شر اهلل و�شريكه / بريج 

للمقاولت

2012/51
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/19180263,6اخلام�شة / حمافظة اربد
 �شركة وجيه وعمر �شالمة و�شريكهم/ ال�شمود 

للمقاولت 

2012/52
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة احمد عمر الطراونة و�شركاه     2012/6/14146318,68اخلام�شة / حمافظة اربد

عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 2012/53
 2012/7/12169520,4اخلام�شة / حمافظة اربد

  �شركة مالك امل�شري و�شريكه / الأمناء 
للمقاولت    

عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 2012/54
 2012/7/12133191,9اخلام�شة / حمافظة اربد

�شركة احلجيج والتن و�شريكهم    / برميان 
للمقاولت الإن�شائية

2012/55
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة حممد الداين و�شركاه     2012/6/14197789,76اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/56
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة مهند املهريات و�شريكته     2012/6/17124254,51اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/57
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة خزاعي و�شركاه     2012/6/17132645اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/58
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة خالد وفي�شل املرايات     2012/6/17158690,9اخلام�شة / حمافظة اربد

2012/59
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

  �شركة ممدوح اجلازي و�شريكه  2012/6/17149098,46اخلام�شة / حمافظة اربد
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رقم
املناق�س الفائز  قيمة العطاء / دينار تاريخ الحالةا�شم العطاءالعطاء

2012/60
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/18109473,5اخلام�شة / حمافظة اربد
  موؤ�ش�شة  حممد علي منا�شرة للمقاولت 

الن�شائية/حممد علي يا�شن مو�شى منا�شرة    

2012/61
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/24124607,6اخلام�شة / حمافظة اربد
  املوؤ�ش�شة القت�شادية والجتماعية للمتقاعدين 

الع�شكرين واملحاربن القدماء    

2012/62
عطاءات مبادرة مدر�شتي املرحلة 

 2012/6/18199916,67اخلام�شة / حمافظة اربد
  موؤ�ش�شة املهند�ص عمر منا�شرة للمقاولت 

الن�شائية/عمر حممد رجاء املنا�شرة    

2012/65

تنفيذ اعمال جتميليه متفرقه لقرى 
�شنعار وجديتا وباعون يف حمافظة 

عجلون ولواء الكوره
2012/7/2234560 

  /�شركة فتحي احل�شن و�شريكاه / املوؤ�ش�شه 
الثنائية للمقاولت 

2012/67

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق 
العطاء لن�شاء مدار�ص جديدة لع�شائر 

البادية ال�شمالية -املفرق  املجموعة 
الأوىل

  مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي     2012/6/2736500

2012/68

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق 
العطاء لن�شاء مدار�ص جديدة لع�شائر 

البادية ال�شمالية -املفرق  املجموعة 
الثانية

  املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي “ اآي�ص “ 2012/6/2727760

2012/75

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق 
عطاء التنفيذ لن�شاء مركز �شحي 

الزعرتي ال�شامل - مركز �شحي ام 
القطن ال�شامل / البادية ال�شمالية / 

املفرق 

  �شركة �شبيل الهند�شة     2012/7/1835242

2012/76

اعداد الدرا�شات ووثائق العطاء لن�شاء 
مراكز �شحية يف البادية ال�شمالية/

حمافظة 
2012/7/3122175 

  �شركة ركن الهند�شة    

2012/77

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لن�شاء مقر 
نادي احلمراء الريا�شي - ملعب كرة 

قدم خما�شي لنادي اخلالدية الريا�شي 
مركز �شابات يف مغري ال�شرحان - البادية 

ال�شمالية / املفرق

2012/7/3023800 
  �شركة الوائل لال�شت�شارات الفنية والهند�شية 

)مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية    (

2012/78

اعداد الدرا�شات والت�شاميم لن�شاء 
مركز �شباب يف ال�شفاوي-مركز �شباب 

يف الب�شرية-ملعب كرة قدم خما�شي 
ومركز �شباب يف لواء الها�شمية  -البادية 

ال�شمالية /املفرق 

  مكتب وهيب مدانات     2012/7/3022500
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رقم
املناق�س الفائز  قيمة العطاء / دينار تاريخ الحالةا�شم العطاءالعطاء

2012/79

اعداد الدرا�شات والت�شاميم لن�شاء 
مركز �شباب يف حمراء ال�شحيم-مركز 

�شباب منوذجي يف �شبحا و�شبحية-ملعب 
كرة قدم خما�شي البادية ال�شمالية/ 

املفرق 

2012/7/3026800 
  مكتب عمان لال�شت�شارات الهند�شية وتخطيط 

املدن    

2012/84

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لتو�شعة 
واإن�شاء مراكز �شحية جديدة يف لوائي 

الطيبة والو�شطية / حمافظة اربد
  الباحة لال�شت�شارات الهند�شية     2012/8/2632250

2012/85

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لتنفيذ مركز 
نهاري ومالعب كرة قدم بلوائي الطيبة 

والو�شطية / حمافظة اربد 
  �شركة بيطار مهند�شون م�شت�شارون     2012/8/2627000

2012/86
تنفيذ تو�شعة مركز املنار للتنمية الفكرية 

 2012/9/435780,25-ال�شاحلية / املفرق
  �شركة حممد عبداجلليل الك�شا�شبة و�شريكه/ 

حممد الك�شا�شبة للمقاولت الن�شائية     

2012/87
ان�شاء م�شروع مدر�شة الب�شرية ال�شا�شية 

 2012/9/18648920,07املختلطة / حمافظة املفرق
  �شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه / موؤ�ش�شة 

ا�شماعيل للمقاولت وال�شيانة العامة    

2012/88
تنفيذ مدر�شة حو�شا الأ�شا�شية املختلطة - 

 2012/9/18493970,23البادية ال�شمالية الغربية
  �شركة ال�شرع والنوفل / التفاين للمقاولت 

الن�شائية

2012/90

اعداد الدرا�شات والت�شاميم لن�شاء  
مدار�ص جديدة لع�شائر عباد ولواء �شحاب 
يف حمافظة العا�شمة ولع�شائر لواء الطيبة 

/ يف حمافظة اربد 

2012/9/10
37770 

  �شركة الأوائل لال�شت�شارات الفنية والهند�شية 
)مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية (   

2012/95
تنفيذ مدر�شة املن�شورة الأ�شا�شية 

�شركة حممد اأبو الرب و�شريكته2012/12/20521526,4املختلطة / البادية ال�شمالية ال�شرقية

2012/96
تنفيذ مدر�شة دير الكهف الأ�شا�شية 

  �شركة حممد راجي العبويني و�شريكه     2012/11/5738934,080املختلطة / البادية ال�شمالية 

2012/98
اإن�شاء ملعب خما�شي لنادي �شحاب/

 2012/11/1342785,844حمافظة العا�شمة
  موؤ�ش�شة �شعادة زاهده للمقاولت الن�شائية/

�شعادة عمر ر�شمي زاهده    

2012/101

تنفيذ مدر�شة ن�شيبه املازنية الأ�شا�شية 
املختلطة / البادية ال�شمالية الغربية /

املفرق 
2012/11/7495593,93 

  موؤ�ش�شة جمال مدلل للمقاولت/جمال ناظم 
حممود مدلل    

2012/102

اإعداد  الدرا�شات والت�شاميم  لتنفيذ 
تو�شعة مركز �شحي بدر اجلديدة وحتويله 

اإىل �شامل واإن�شاء مركز �شحي مرج 
احلمام ال�شامل / العا�شمة  

  املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي    “اآي�ص “ 2012/10/1029600
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2012/103

اإعداد  الدرا�شات والت�شاميم  لتنفيذ 
ملركز �شحي �شامل يف منطقة اجلبيهة 

/ لواء اجلامعة ومركز �شحي �شامل يف 
منطقة املقابلن/لواء القوي�شمة  

  الباحة لال�شت�شارات الهند�شية     2012/10/333698

2012/104

اإن�شاء مدر�شة زملة الطرقي الأ�شا�شية 
املختلطة / البادية ال�شمالية الغربية / 

حمافظة املفرق
2012/11/19472124,08 

  موؤ�ش�شة جمال مدلل للمقاولت / جمال ناظم 
حممود مدلل    

2012/108

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لإن�شاء 
مدار�ص جديدة لع�شائر الثوابيه /  لواء 

ناعور ولع�شائر الدعجة /حمافظة 
العا�شمة     

  �شركة �شبيل الهند�شة  2012/10/2142186

1142012/
تنفيذ مدر�شة الها�شمية ال�شا�شية 

2012/11/19506361.33املختلطة / املفرق 
�شركة خلف وحممد وخليفة املعادات / 
املنظومة الردنية للمقاولت الن�شائية .

2012/115
ان�شاء ملعب البادية الو�شطى/من م�شاريع 

  �شركة ايات احلوراين و�شركاه     2012/11/21134900,5املبادرة امللكية 

2012/116
اعداد الدرا�شات والت�شاميم لإن�شاء 

 2012/11/1324400مركز تنموي ومالعب خما�شية/العا�شمة 
  مكتب عمان لال�شت�شارات الهند�شية وتخطيط 

املدن    

 2012/11/25523652,6تنفيذ املركز التنموي ال�شامل / البقعة2012/117
  ال�شف�شاف للمقاولت / �شركة �شامل العوا�شا 

و�شركاه    

2012/120
ا�شتكمال تنفيذ اأعمال تطوير و�شط مدينة 

 2012/12/199,1408282الطفيلة
  �شركة العربية الدولية لالن�شاءات واملقاولت 

ذ.م.م    

املجموع 29842950 دينارعدد العطاءات 75 عطاء
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2012/121
ان�شاء مركز �شحي الزعرتي ال�شامل/البادية 

 �شركة مو�شى جيو�شي و�شركاه2013/2/12543907,42ال�شمالية / حمافظة املفرق

2012/122

تنفيذ مركز �شحي ام القطن ال�شامل 
واعادة تاأهيل املركز القائم وحتويله اىل 

�شكن لالطباء والفنين واملمر�شات /البادية 
ال�شمالية / املفرق 

2013/7/9887441.67
موؤ�ش�شة جمال النجار للهند�شة واملقاولت / 

جمال عبد العزيز ح�شن النجار 

2012/123
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لإن�شاء 

2013/7/10142300م�شت�شفى الطفيلة اجلديد /حمافظة الطفيلة 
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية

2012/129
ان�شاء م�شكن اأ�شر عفيفه - دير ابي �شعيد / 

�شركة فوزي حمزة �شماره و�شركاه2013/1/2232498حمافظة اربد

2012/130
اإن�شاء ملعب قانوين لنادي �شباب احل�شن-

2013/2/17697771,18�شاحلة العابد / حمافظة العا�شمة 
موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت - �شركة م�شطفى 

�شعبان و�شركاه للمقاولت 

2012/131
ا�شتكمال بناء م�شجد ابو ذر الغفاري / بلدة 

�شركة منري اخلليلي و�شركاه2013/1/30116338,96احلمرا/ حمافظة املفرق

2012/133
تنفيذ ملعب كرة قدم خما�شي - نادي 

�شركة مهند املهريات و�شريكته2013/2/383270,62اخلالدية الريا�شي/ املفرق 

2012/134
ان�شاء مقر نادي احلمراء الريا�شي / البادية 

�شركة اأحمد عمر الطراونة و�شركاه 2013/8/19328676.16ال�شمالية / املفرق 

2013/12
اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 

التنفيذ لن�شاء مركز �شحي العد�شية الأويل - 
لواء ناعور- حمافظة العا�شمة

مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي2013/3/2612800

2013/13
اإن�شاء ملعب كرة قدم خما�شي ومركز �شباب- 

دير الكهف-البادية ال�شمالية / حمافظة 
املفرق

 �شركة مبارك حممود الذنيبات واأولده2013/4/29462736,61

2013/14
اإن�شاء مركز �شباب يف حمرا ال�شحيم يف 

�شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م2013/4/16369951,38البادية ال�شمالية / حمافظة املفرق  

2013/ 27
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لإن�شاء مدار�ص 

جديدة �شمن املبادرات امللكية ال�شامية  يف 
حمافظة العا�شمة واربد والكرك

دار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية2013/6/229000

2013/ 38
اإن�شاء مبنى اخلدمات ومدرجات خر�شانية 

2013/8/21216161,4لنادي �شما �شرحان / املفرق
موؤ�ش�شة حمدان للمقاولت الن�شائية/با�شم 

يو�شف حمدان احلمدان
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2013/ 39
اإن�شاء مركز نهاري وملعب كرة قدم يف لواء 

�شركة حممد الداين و�شركاه2013/7/29486776,23الطيبة / اربد 

2013/40
اإن�شاء مركز نهاري وملعب كرة قدم يف لواء 

2013/7/28595665,95الو�شطية / اإربد
موؤ�ش�شة ب�شار الهند�شية للمقاولت / جمال 

كامل عزيز خليل

2013/ 48
اإن�شاء مركز �شحي من�شية الغياث الأويل / 

2013/10/3544741,33الروي�شد / حمافظة املفرق
�شركة �شليمان احلوري و�شريكته/

التكويرللهند�شة واملقاولت

2013/ 49
اإن�شاء مركز �شحي املربوكة الأويل/

2013/6/27478261,2اخلالدية/ املفرق
�شركة جنوى ال�شرايرة و�شريكها /الفج 

للمقاولت الن�شائية 

ا�شتكمال ت�شطيب مبنى نادي احل�شن 56 /2013
2013/7/15141702,8الريا�شي / حمافظة اربد

اليزيد للمقاولت/ �شركة خالد ذيب عثمان 
و�شريكه 

2013/ 65
اإن�شاء طابق اإ�شايف ملركز �شحي احل�شن 
الأويل وحتويله اإىل �شامل وحتديث املبنى 

القائم/ اربد
2013/8/5266228,32

باندا للمقاولت الن�شائية/ �شركة زياد 
ال�شالحات وفريد ال�شيد اأحمد 

2013/ 75
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لتنفيذ مركز 

�شحي الرو�شة الأويل اجلديد / لواء ناعور 
/ العا�شمة 

موؤ�ش�شة اجلذور للهند�شة2013/8/1310600

2013/8/1382780ان�شاء ملعب حما�شي يف اأم الب�شاتن76    /2013
موؤ�ش�شة ايهاب ال�شوبكي للمقاولت الن�شائية/

ايهاب اأحمد خلف ال�شوبكي 

2013/ 77
اإن�شاء ملعب خما�شي بن قريتي تركي 

2013/8/1489739,88والعد�شية/لواء ناعور/حمافظة العا�شمة 
موؤ�ش�شة ايهاب ال�شوبكي للمقاولت الن�شائية/

ايهاب اأحمد خلف ال�شوبكي

2013/ 78
اإن�شاء مقربة اإ�شالمية خلدمة اأهايل �شمال 

2013/9/874934,2عمان/ العا�شمة
حربي احلجاج للمقاولت الن�شائية /�شركة 

احلجاج و�شريكه

2013/ 79
ا�شتكمال تنفيذ اأعمال مقربة ال�شهيد عزمي 

�شركة حكمت حممد الأحمد اخلطيب و�شركاه2013/9/1822017,425املفتي/خميم عزمي املفتي/ اربد

2013/ 80
اإن�شاء مركز �شباب وملعب خما�شي يف 

�شركة جمال حممد ابو �شندي و�شريكه2013/10/3506469,65الدفيانة البادية ال�شمالية/حمافظة املفرق

2013/ 81
اإن�شاء مركز �شابات مغري ال�شرحان/ البادية 

�شركة جمال حممد ابو �شندي و�شريكه2013/10/3398814,58ال�شمالية / املفرق

2013/82
اإن�شاء مركز �شباب الب�شرية/ البادية 

2013/8/21357556ال�شمالية / املفرق 
�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه/موؤ�ش�شة 

ا�شماعيل للمقاولت وال�شيانة العامة
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2013/ 83
اإن�شاء مركز �شباب ال�شفاوي/البادية 

�شركة مهند املهريات و�شريكته2013/10/9367359,56ال�شمالية / املفرق

2013/ 103
اإن�شاء مركز �شحي �شامل يف منطقة 

2013/9/19877681,12املقابلن/لواء القوي�شمة 
�شركة حممد احمد اللوزي واولده/موؤ�ش�شة 

الميان للمقاولت

2013/108
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لإن�شاء مدر�شة 

2013/10/729350غور املزرعة - لواء الأغوار اجلنوبية - الكرك
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية

2013/117
اإن�شاء مركز �شحي �شامل يف منطقة 

�شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م2013/12/30850815,64اجلبيهة/لواء اجلامعة

2013/ 119
اإن�شاء ملعب كرة قدم خما�شي ومركز �شباب 
2013/11/17523854,24يف لواء الروي�شد البادية ال�شمالية/م املفرق

موؤ�ش�شة بطيحان للمقاولت/عدنان معود عواد 
احلجاج

2013/126
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لإن�شاء مركز 
اإيوائي )�شكن( للفتيات الأيتام / حمافظة 

العا�شمة
2013/10/2126720

�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 
والبيئية

2013/ 133
تو�شعة وحتديث مركز �شحي قميم وحتويله 
�شركة منري اخلليلي و�شركاه2013/12/31587950,32اإىل �شامل يف لواء الو�شطية- حمافظة اربد

2013/ 143
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة طارق الأ�شا�شية 

�شركة دارة عمان العربية للهند�شة2013/12/1971600املختلطة/حمافظة العا�شمة

2013/164
اإن�شاء مركز �شحي مرج احلمام ال�شامل/

2013/12/22691554,05حمافظة العا�شمة
�شركة حممد احمد اللوزي واولده/موؤ�ش�شة 

الإميان للمقاولت

املجموع 11934425 دينارعدد العطاءات 35 عطاء
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2013/140
اإن�شاء مركز تنموي لتح�شن اخلدمات يف خميم 

2014/1/8528523.710احل�شن/ حمافظة العا�شمة
موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت الإن�شائية/

زياد حممد حمدان احلجاج 

2013/142
اإن�شاء مدر�شة اأبو ال�شو�ص الأ�شا�شية املختلطة/

2014/2/3982113.980حمافظة العا�شمة
موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت الن�شائية/نائل 

جميل عقيل حداد 

2013/161
اإن�شاء مدر�شة �شلبود الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة 

2014/2/91317751.050العا�شمة  
موؤ�ش�شة اجلاغوب لالإن�شاءات/�شركة ماهر 

اجلاغوب وكمال عطية

2013/165
تنفيذ تو�شعة مركز �شحي بدر اجلديدة وحتويله 

2014/5/21598113.500اإىل �شامل/حمافظة العا�شمة 
�شركة احمد عيا�شرة و�شريكه/ابناء من�شور 

عيا�شرة للمقاولت 

2013/183

اإن�شاء مركز نهاري لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات 
اخلا�شة خلدمة لوائي الطيبة والو�شطية/حمافظة 

اربد
2014/2/21048991.500

موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت الن�شائية/
زياد حممد حمدان احلجاج

2013/205

الإ�شراف على تنفيذ كل من امل�شاريع التالية يف 
حمافظة العا�شمة: مركز �شحي مرج احلمام 

ال�شامل وتو�شعة وحتديث مركز �شحي بدر اجلديدة 
وحتويله اإىل �شامل

مكتب املهند�ص علي اأبو عنزة2014/2/4112400

2013/206

الإ�شراف على تنفيذ مركز �شحي اجلبيهة ال�شامل/
لواء اجلامعة ومركز �شحي املقابلن ال�شامل/لواء 

القوي�شمة 
�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة2014/2/482820

2013/207

الإ�شراف على تنفيذ كل من امل�شاريع التالية يف 
لوائي الطيبة والو�شطية/حمافظة اربد: م�شروع 
اإن�شاء مركز �شحي دير ال�شعنة الأويل وم�شروع 
تو�شعة وحتديث مركز �شحي قميم وحتويله اإىل 

�شامل 

مكتب جمال ال�شخ�شري2014/2/480890

2013/208

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة �شلبود الأ�شا�شية 
املختلطة ومدر�شة اأبو ال�شو�ص الأ�شا�شية املختلطة/

حمافظة العا�شمة
�شركة الدار العربية للهند�شة2014/2/11161100

2013/124
اإن�شاء مركز �شحي دير ال�شعنة الويل/يف لواء 

�شركة منري اخلليلي و�شركاه2014/1/20587919,800الطيبة/حمافظة اربد

2014/15
تنفيذ م�شروع مدر�شة تركي الأ�شا�شية للبنن/

�شركة حممد العيدي واأولده ذ.م.م2014/4/21642925.770حمافظة العا�شمة

2014/22
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة تركي 

مكتب وهيب مدانات2014/3/1951280الأ�شا�شية للبنن/حمافظة العا�شمة 
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2014/28

الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مركز نهاري لرعاية 
وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة خلدمة لوائي 

الطيبة والو�شطية/حمافظة اربد
�شركة �شبيل الهند�شة2014/5/2084700

2014/29
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مركز �شباب الروي�شد/

ركن الأردن لال�شت�شارات الهند�شية2014/4/644600البادية ال�شمالية/املفرق 

2014/40

تنفيذ اعمال �شيانة خمتلفة ملباين مدر�شة 
عبداحلميد �شرف املهنية الثانوية ال�شاملة للبنن / 

حمافظة العا�شمة  
�شركة خالد وفي�شل املرايات2014/4/10523325.180

2014/66
اإن�شاء مركز �شحي العد�شية الأويل-لواء ناعور/

2014/6/8581990.600حمافظة العا�شمة 
�شركة املجايل والل�شا�شمة / �شريان 

للمقاولت الن�شائية

2014/121
الإ�شراف على تنفيذ مركز �شحي العد�شية الأويل-

دار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية2014/7/2253300لواء ناعور/حمافظة العا�شمة  

2014/123
تنفيذ مدر�شة غور املزرعة الأ�شا�شية/ حمافظة 

2014/8/181895756.690الكرك
�شركة �شرار ال�شرايرة واولده/�شرار 
ال�شرايرة واولده للهند�شة والتعهدات

2014/124
اإن�شاء �شكن مالئم ملواطنة يف منطقة ال�شواحلة / 

�شركة جا�شر الن�شا�ص و�شريكه2014/7/1544263.450لواء دير عال/ حمافظة البلقاء

2014/125
ان�شاء مركز ايوائي )�شكن( للفتيات اليتام 

�شركة يو�شف الدراوي�ص و�شركاه2014/12/22868060اليافعات / حمافظة العا�شمة

2014/140

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة منوذجية يف منطقة 
غور املزرعة/لواء الأغوار اجلنوبية/حمافظة 

الكرك 
دارة عمان العربية للهند�شة2014/8/17125360

2014/9/161015217.233اإن�شاء مدر�شة امل�شقر الثانوية/حمافظة العا�شمة2014/144
موؤ�ش�شة العهد للمقاولت/احمد �شليم عطية 

الطراونة 

2014/145
ان�شاء مدر�شة املغري الأ�شا�شية للذكور/حمافظة 

�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة2014/8/171041138.765اربد

2014/159
ال�شراف على تنفيذ مدر�شة امل�شقر الثانوية للبنن 

2014/9/1774100لواء ناعور/حمافظة العا�شمة
مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية

2014/160
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة املغري الأ�شا�شية  

مكتب جمال ال�شخ�شري2014/9/1475550للبنن / حمافظة اربد

2014/183
تنفيذ مبنى موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف خميم 

2014/12/22325424.430الوحدات
�شركة احواز للهند�شة واملقاولت الن�شائية 

ذ.م.م
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2014/185
اإن�شاء مدر�شة طارق الأ�شا�شية الأوىل املختلطة/ 

�شركة نائل حداد للمقاولت الن�شائية2014/11/201626473,490لواء ماركا/حمافظة العا�شمة  

2014/116
تنفيذ تو�شعة م�شنع الأزياء التقليدية ل�شناعة 

�شركة في�شل وجماهد القروم2014/7/22406800الألب�شة حمافظة الطفيلة

املجموع 14980889.14 دينارعدد العطاءات 28 عطاء
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2014/243
اإن�شاء مركز �شحي الرو�شة الويل/لواء 

2015/2/1419256.002ناعور

�شركة حربي احلجاج و�شريكه/
حربي احلجاج للمقاولت 

الإن�شائية

2015/20

ا�شتكمال اأعمال العطاء املركزي رقم 
)2012/5( اخلا�ص باإن�شاء نواة مدينة 

ريا�شية يف الر�شيفة 
موؤ�ش�شة كمال تيم للمقاولت2015/3/311496058.635

2015/31

ا�شتكمال تنفيذ اأعمال العطاء رقم )19/
مبادرة/2012( املركز التنموي ال�شامل/ 

خميم جر�ص
�شركة الفخر للمقاولت ذ.م.م2015/6/2327620.480

2015/52

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ مل�شاريع املبادرات امللكية: 

1- ان�شاء مركز �شحي مثلث الزميالت 
ال�شامل يف لواء املوقر

2- تو�شعة و�شيانة مركز �شحي اجليزة 
ال�شامل/حمافظة العا�شمة

2015/5/1936600
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري 

العاملي

2015/61

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ  مل�شروع اإن�شاء مدر�شة املوقر املهنية/

حمافظة العا�شمة
2015/6/233800

مكتب ال�شخرة امل�شرفة 
الهند�شي

2015/67

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ لغايات اإن�شاء م�شنع للخياطة 
واحلياكة ال�شناعية يف منطقة بلدية 

اجلنيد/عجلون

مكتب وهيب مدانات2015/7/2369600

2015/8/6919623.170ان�شاء ملعب الطيبة/حمافظة اربد2015/71
�شركة عبداملعطي حممد فا�شل 

و�شركاه

املجموع 3012557 دينارعدد العطاءات 7 عطاء
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2015/157
ان�شاء مدر�شة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف لواء 

2016/1/202683398.400�شحاب/حمافظة العا�شمة  
�شركة النباط العرب للمقاولت 

الن�شائية ذ.م.م 

برفيليا للمقاولت الن�شائية 2016/1/20211449.450تنفيذ اعمال تكميلية مللعب الو�شطية /حمافظة اربد  2015/168

2015/172
اإن�شاء مدر�شة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف 

2016/2/42926890.425املقابلن/حمافظة العا�شمة 

موؤ�ش�شة اللفداوي للمقاولت 
الن�شائية/�شركة ورثة نهاد �شعيد 

م�شعود اللفداوي  

2016/7

اعداد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ�ق عط��اء 
لإن�شاء م�شنع الألب�شة اجلاهزة/لواء املزار ال�شمايل 

وم�شنع الألب�شة اجلاهزة / ل����واء بن���ي كنان������ة
مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي 2016/2/987023.200

2016/17
تنفيد مبنى مقر جتمع جلان املراأة ومقر لالإحتاد 

2016/4/3218738الن�شائي/حمافظة جر�ص
موؤ�ش�شة ف�شل هنانده للمقاولت/ف�شل 

حممد علي هنانده 

2016/25

اإعداد درا�شات وت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
لإن�شاء مدار�ص مهنية يف حمافظتي )العا�شمة، 

اإربد(
مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية 2016/3/27181029.600

2016/31
اعمال حتديث و�شيانة خمتلفة ملدينة المري حمزة 

2016/4/5323657لل�شباب/العقبة

�شركة �شليمان ذياب �شالمة النعيمات 
واأولده/�شليمان ذياب واأولده 

للمقاولت الن�شائية

2016/37

تنفيذ مركز �شحي اجليزة ال�شامل-حمافظة 
2016/6/28847095.200العا�شمة 

�شركة م�شطفى �شعبان و�شركاه 
للمقاولت/موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت

2016/7/212874300.940اإن�شاء مدر�شة املوقر املهنية/حمافظة العا�شمة2016/38
موؤ�ش�شة �شند للتعهدات العامة/خليل 

ا�شحق حممد الفاخوري 

2016/42

ا�شتكمال تنفيذ اأعمال العطاء رقم )2012/4( 
اخلا�ص باإن�شاء م�شبح ن�شف اأوملبي جممع الأمري 

ح�شن الريا�شي – ال�شلط/حمافظة البلقاء
2016/4/25342304.750

�شركة زمزم للمقاولت الن�شائية 
ذ.م.م

2016/46
ال�شراف على تنفيذ مدر�شة املوقر املهنية ومدر�شة 

مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي2016/4/17290440ابن زهر ال�شا�شية للبنن/حمافظة العا�شمة

2016/95
اإن�شاء مدر�شة مركزية يف رو�شة الأمرية ب�شمة- 

�شركة عو�ص داود الطراونة و�شركاه 2016/6/142160914.080حمافظة املفرق

2016/101

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
اخلا�شة باإن�شاء مبنى ومقر نادي ال�شيخ ح�شن 

الريا�شي وم�شروع ان�شاء مدرجات ومرافق عامة 
مللعب ال�شوبك الريا�شي وم�شروع ان�شاء مرافق عامة 

مللعب الراجف الريا�شي

الباحة لال�شت�شارات الهند�شية 2016/6/779600



137

املناق�س الفائزقيمة العطاء/ينارتاريخ الحالةا�شم العطاءرقم العطاء

2016/110

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
لإن�شاء �شالة ريا�شية متعددة الأغرا�ص لنادي 

النه�شة للمعاقن حركيا/اربد
الباحة لال�شت�شارات الهند�شة2016/6/1454506

2016/135
اإعادة تاأهيل و�شيانة م�شجد ال�شريف احل�شن بن 

�شركة عبداهلل النعيمات و�شريكه2016/9/6721874.350علي/م�شجد معان الكبري/حمافظة معان

2016/130
ال�شراف على تنفيذ مركز �شحي البنيات/حمافظة 

2016/12/19145204العا�شمة
مكتب ديران وم�شري )مهند�شون 

م�شت�شارون( 

                             
املجموع 14148425.39 دينارعدد العطاءات 16 عطاء





الفصل الخامس
العطاءات المركزية المحالة





العطاءات املركزية املحالة خلل الفرتة
من تاريخ 2014/1/1 اىل تاريخ 2014/12/31

املناق�س الفائزقيمة العطاء/ بالدينارتاريخ الإحالةاإ�شم العطاءرقم العطاء

9/2013
الربط للنقل العام بن عمان والزرقاء /خط �شكة 

3/4/2014909716.5حديد عمان-الزرقاء �شابقا
 AL-OMRAN Infrastructure

 &Environment + AL-Abdulhadi
Engineering Consultancy

20/5/201410995872,500تنفيذ �شد الكرك10/2013
Continental Construction Corp.

 LTD + General Equipment
  Company

8/4/20141727408,500تنفيذ مدر�شة حي الكرامة الأ�شا�شية/حمافظة اربد26/2013
موؤ�ش�شة املهند�ص فتحي فرج اهلل للبناء 

واملقاولت
�شركة بابل للمقاولت5/3/201497000اإن�شاء مظالت التحميل والتنزيل ملواقف حمافظة جر�ص 2013/32

2013/42
التاأهيل امل�شبق للمقاولن لتنفيذ م�شروع �شرف 

23/9/201465482988.26Kolon Global Corporation�شحي جنوب عمان/ املرحلة الثانية 

50/2013
درا�شة النموذج الريا�شي حلو�ص البحر امليت

18/5/2014260050
ال�شرق لال�شت�شارات والت�شاميم 

 DHI-DAI الهند�شية بامل�شاركة مع

م�شروع درا�شة الهيكلة املالية ملنتدى مياه املناطق 2013/51
الإجتاهات اجلديدة لالإ�شت�شارات 23/3/201463315املرتفعة

)ECO(

17/3/20141077300الإ�شراف على تنفيذ �شد زرقاء ماعن 2013/55

 Consolidated Consultants( 
 Engineering & Environment +
 National Engineering Services

))Pakistan)NESPAK

ال�شركة العربية للبناء واملقاولت ذ.م.م6/1/20144629053,390م�شروع حت�شن �شبكات مياه عمان املرحلة الثانية2013/57

2013/60

امل�شروع امل�شغر لالإ�شراف على تنفيذ و�شلة �شكة 
حديد مناجم ال�شيدية وحمطة وحمطة اإعادة 

التحميل يف وادي اليتم
26/5/20143206427 Louis Berger Consulting Services(

 )LLC

�شركة م�شنع التقنية للعدادات6/5/2014892044.6�شراء عدادات مياه ميكانيكية2013/69

2013/74
تقدمي خدمات لتنفيذ م�شروع طرح واإحالة 

20/4/2014141600Deloittالعطاءات اإلكرتونيا لدائرة العطاءات احلكومية

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم للطريق املوؤدي 2013/98
دار العمران للبنية التحتية والبيئة3/3/201429050للمنطقة احلرة الأردنية ال�شوية امل�شرتكة 

2013/99

التاأهيل لل�شركات الإ�شت�شارية لعداد درا�شة اخلطة 
ال�شمولية مل�شروع التغيري املناخي يف قطاع ال�شرف 

ال�شحي
7/7/2014528286.08

)GITEC Consult GmbH(  ومب�شاركة 

كل من:-
ICP Ingenieurgesellschaft Prof.

Czurda & Partner mbH
Arabtech Jardaneh

  CONSULAQUA  Hamburg
Beratungsgesellschaft  mbH

Engicon O&M

2013/101
تقييم ودرا�شة وتركيب معدات واأجهزة ملراقبة 

الئتالف  )Egis Eau + ImaGeau(26/2/2014264662.75عملية التلمح عن بعد يف حقل اآبار الأو�شا

141
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�شركة ح�شن عطيه واولده7/4/20141830693.3ان�شاء حمطة �شخ وخزان الب�شاتن عقد رقم 2013/1206

2013/124
ان�شاء مركز �شحي دير ال�شعنة الأوىل/ لواء 

�شركة منري اخلليلي و�شركاه20/1/2014587919.8الطيبة/اربد

2013/128

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لطريق 
مادبا الدائري ودرا�شة وحت�شن ورفع م�شتوى تقاطع 

ج�شر زبود/ناعور/ البحر امليت 
13/2/2014240300engicon امل�شت�شار للهند�شة

2013/129
منحة 
خليجية

موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت الن�شائية18/2/2014696935,755ان�شاء مدر�شة زبود الأ�شا�شية املختلطة

2013/130
اإن�شاء مدر�شة القرطوعية الثانوية املختلطة / 

�شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م9/7/20141112929,478منطقة طارق/حمافظة العا�شمة

2013/131
تقدمي خدمات تدقيق املوارد املالية 

30/3/2014126823,332BDOل�شالح �شركة حتدي الألفية

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لطريق عجلون 2013/132
13/1/2014144250الدائري

دار العمران للبنية التحتية والبيئة-
مهند�شون م�شت�شارون

�شركة الدار العربية للهند�شة17/2/2014946450الإ�شراف على م�شروع م�شت�شفى الإميان - عجلون2013/136

15/1/20146483333تنفيذ البنية التحتية يف املنطقة احلرة/الزرقاء 2013/137
�شركة زكريا �شالح الطراونه للمقاولت 

ذ.م.م

2013/138
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة اأم كلثوم الأ�شا�شية 
املختلطة ومدر�شة القرطوعية الثانوية املختلطة/

حمافظة العا�شمة
�شركة الباحة لال�شت�شارات الهند�شية6/3/2014199800

2013/139
�شراء وتوريد )20( بكب �شا�شي طويل دبل كابن 

ال�شركة املركزية للتجارة واملركبات13/5/2014520000لوزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان

2013/140
ان�شاء مركز تنموي لتح�شن اخلدمات يف خميم 

8/1/2014528523.71احل�شن/ حمافظة العا�شمة 
موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 

الإن�شائية/ زياد حممد حمدان احلجاج

2013/141
اإن�شاء مدر�شة جريبا الأ�شا�شية املختلطة / حمافظة 

8/1/2014999715,650الزرقاء بنك دويل
�شركة يو�شف احمد الب�شتنجي واخيه 

ذ.م.م

2013/142
ان�شاء مدر�شة اأبو ال�شو�ص الأ�شا�شية املختلطة/ 

3/2/2014982113.98حمافظة العا�شمة
موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت الإن�شائية/ 

نائل جميل عقيل حداد

2013/145
تنفيذ م�شروع �شبكات ري �شيل الزرقاء / املرحلة 

�شركة فاز للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م16/3/20143456308,340الثانية

2013/147
م�شروع اإعادة تاأهيل ورفع كفاءة حمطة �شخ غور 

�شركة احمد يو�شف ال�شباطات واولده19/5/2014651805ال�شايف
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2013/149

اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق عمان /اربد من 
ج�شر �شويلح ولغاية تقاطع الرمثا /جابر بالإ�شافة 

لطريق تقاطع النعيمة ولغاية تقاطع قبل اربد 
بالإ�شافة ل�شارع الأردن ومدخل جر�ص اجلنوبي

23/4/20144244070
�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت 

ذ.م.م

2013/150

اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق مرج احلمام/ 
ناعور/البحر امليت ولغاية تقاطع نزول 

الكرك)اخلرزة( 
23/4/20143170810

موؤ�ش�شة معدات العامل العربي للمقاولت 
الإن�شائية / �شركة عارف الربغوثي 

واإخوانه

2013/151

اأعمال ال�شيانة الروتينية للطريق ال�شحراوي من 
ج�شر وادي اليتم/مدخل العقبة ال�شياحي /الإ�شارة 

ال�شوئية /الطريق ال�شاحلي اجلديد ولغاية حدود 
الدرة بالإ�شافة لطريق العقبة اخللفي بجزئيه 

)ميناء احلاويات وميناء النفط/الدرة(  

�شركة ابناء خلف الطراونة للمقاولت23/4/20143243650

2013/152

اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق الزرقاء/املفرق/
احلدود ال�شورية وطريق بلعما /الزرقاء وطريق 
عمان التنموي )اجلزء الثاين والثالث( تقاطع 

الغباوي/الزرقاء 

�شركة عي�شى جراد الطراونه واولده23/4/20144177900

2013/153

اأعمال ال�شيانة الروتينية للطريق من تقاطع 
البانوراما/حمامات ماعن وطريق مادبا ال�شرقي 

والغربي وطريق ام الب�شاتن  
23/4/20145328120

موؤ�ش�شة معدات العامل العربي للمقاولت 
الن�شائية / �شركة عارف الربغوثي 

واخوانه

2013/154

ال�شيانة الروتينية للطريق من تقاطع الكرك 
)البوتا�ص(/غور ال�شايف/جمرك وادي عربة/ 

ولغاية اإ�شارة مدخل العقبة  
�شركة ابناء خلف الطراونه للمقاولت23/4/20142967230

2013/155

اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق جر�ص/عجلون 
وطريق اربد/عجلون بالإ�شافة لطريق الزرقاء /

جر�ص
23/4/20143737793,500

موؤ�ش�شة املنهل للمقاولت/�شركة ع�شام 
الهويدي وفريد حرت

2013/156

اأعمال ال�شيانة الروتينية للطريق من ج�شر 
الكمالية/ال�شلط العار�شة/ال�شونة اجلنوبية وطريق 

اجلندي املجهول وطريق ال�شلط /وادي �شعيب 
�شركة الو�شط للمقاولت23/4/20147949137,990

2013/157
اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق تقاطع العار�شة 

23/4/20145572134ال�شونة ال�شمالية وطريق اربد ال�شونة ال�شمالية
موؤ�ش�شة املنهل للمقاولت/�شركة ع�شام 

الهويدي وفريد حرت

2013/158

اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق املوقر/الأزرق 
من ج�شر اجلويدة ولغاية تقاطع الأزرق بالإ�شافة 

لتقاطع املوقر 
�شركة عي�شى جراد الطراونه واولده23/4/20144509345

2013/159
اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق ال�شفاوي احلدود 

23/4/20146497151العراقية
ابو �شريخ للمقاولت/�شركة ابو �شريخ 

للطرق واحلفريات
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2013/160
اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق ال�شفاوي / 

23/4/20146530980املفرق وطريق ال�شفاوي/الأزرق 
�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت 

ذ.م.م

9/2/20141317751.05ان�شاء مدر�شة �شلبود الأ�شا�شية املختلطة/ العا�شمة2013/161
�شركة ماهر اجلاغوب وكمال عطيات/ 

موؤ�ش�شة اجلاغوب لالإن�شاءات

2013/162

اإعداد درا�شة فنية واقت�شادية والت�شاميم النهائية 
ووثائق عطاء لتنفيذ حمطة تنقية للمياه العادمة 

املنقولة بال�شهاريج )مكب النفايات ال�شائلة( 
لالأغوار اجلنوبية )غورال�شايف(/ حمافظة الكرك 

�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية15/1/201458670

2013/165
تنفيذ تو�شعة مركز �شحي بدر اجلديدة وحتويله اإىل 

21/5/2014598113.5�شامل/ حمافظة العا�شمة
�شركة احمد عيا�شرة و�شريكه/ابناء 

من�شور عيا�شرة للمقاولت

2013/169

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 
عمان/اربد من ج�شر �شويلح ولغاية تقاطع الرمثا/

جابر بالإ�شافة لطريق تقاطع النعيمة ولغاية تقاطع 
قبل اربد بالإ�شافة ل�شارع الأردن ومدخل جر�ص 

اجلنوبي 

2/2/2014714800
�شركة امل�شتقبل لالإ�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية

2013/170

الإ�شراف على ال�شيانة الروتينية لطريق مرج 
احلمام/ ناعور/البحر امليت ولغاية تقاطع نزول 

الكرك )اخلرزة(  
6/2/2014631820

دار العمران للبنية التحتية والبيئة /
مهند�شون م�شت�شارون

2013/171

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية للطريق 
ال�شحراوي من ج�شر وادي اليتم / مدخل العقبة 

ال�شياحي/الإ�شارة ال�شوئية / الطريق ال�شاحلي 
اجلديد ولغاية حدود الدرة بالإ�شافة لطريق العقبة 

اخللفي بجزئيه )ميناء احلاويات وميناء النفط/
الدرة(  

اإحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة3/2/2014750800

2013/172

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 
الزرقاء/املفرق/احلدود ال�شورية وطريق بلعما 
/الزرقاء وطريق عمان التنموي )اجلزء الثاين 

والثالث( تقاطع الغباوي/الزرقاء 

4/2/2014764840)engicon( شركة امل�شت�شار للهند�شة�

2013/173

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية للطريق 
من تقاطع البانوراما/حمامات ماعن وطريق مادبا 

ال�شرقي والغربي وطريق اأم الب�شاتن 
�شركة امل�شتقبل لالإ�شت�شارات الهند�شية 2/2/2014714800

والبيئية

2013/174

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية للطريق من 
تقاطع الكرك )البوتا�ص(/غور ال�شايف/جمرك 

وادي عربة/ ولغاية اإ�شارة مدخل العقبة 
اإحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة3/2/2014772400

2013/175

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 
جر�ص/عجلون وطريق اربد/عجلون بالإ�شافة 

لطريق الزرقاء/جر�ص 
�شيجما - مهند�شون م�شت�شارون10/2/2014671690
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2013/176

الإ�شراف على ال�شيانه الروتينيه للطريق من ج�شر 
الكماليه/ال�شلط العار�شه/ال�شونه اجلنوبيه وطريق 
اجلندي املجهول وطريق ال�شلط /وادي �شعيب          

6/2/2014610760
دار العمران للبنية التحتية والبيئة /

مهند�شون م�شت�شارون

2013/177

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 
تقاطع العار�شة ال�شونة ال�شمالية وطريق اربد 

ال�شونة ال�شمالية 
مركز الإ�شت�شارات الهند�شية9/2/2014766137

2013/178

الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 
املوقر/الأزرق من ج�شر اجلويدة ولغاية تقاطع 

الأزرق بالإ�شافة لتقاطع املوقر
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 5/2/2014664220

ACE

2013/179
الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 

املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 5/2/2014737768ال�شفاوي احلدود العراقية 
ACE

2013/180
الإ�شراف على اأعمال ال�شيانة الروتينية لطريق 

�شيجما - مهند�شون م�شت�شارون10/2/2014671690ال�شفاوي/املفرق وطريق ال�شفاوي/الأزرق 

2013/182
تنفيذ مبنى مركز املنار للتنمية الفكرية / عن 

19/6/2014718588,960البا�شا- حمافظة العا�شمة
موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت الن�شائية/

نائل جميل عقيل حداد

2013/183
ان�شاء مركز نهاري لرعاية وتاأهيل ذوي الإحتياجات 

2/2/20141048991.5اخلا�شة خلدمة لوائي الطيبة والو�شطية/اربد
موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 

الإن�شائية/ زياد حممد حمدان احلجاج

اإن�شاء اإ�شافات �شفية ملدر�شة الطوال اجلنوبي 2013/184
198670 6/1/2014الثانوية بنن/حمافظة البلقاء

�شركة علي الق�شاة واولده/علي الق�شاة 
و�شركاه للهند�شة واملقاولت

اإن�شاء طابق اإ�شايف ملبنى مركز رعاية وتاأهيل 2013/185
�شركة حمود وابراهيم احلجاج19/1/2014534479,300املعوقن - جر�ص/حمافظة جر�ص

2013/186
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

14/5/201454250لإن�شاء احلديقة البيئية/حمافظة الزرقاء
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية

اإن�شاء مبنى اإدارة داخل حرم املنطقة احلرة/2013/187
11/3/2014342174,880املوقر- حمافظة العا�شمة 

�شركة خالد احمد الطراونه و�شركاه / 
املظلة الهند�شية للمقاولت الإن�شائية

2013/188
اإن�شاء مدر�شة اأروى بنت احلارث الأ�شا�شية 

موؤ�ش�شة جمعة ابو هيكل الهند�شية19/1/2014878770,500املختلطة/حمافظة البلقاء

4/2/20141139665,800تطوير مدر�شة ال�شلط الثانوية/حمافظة البلقاء2013/189

موؤ�ش�شة املهند�ص عاكف ابو حجر 
للتعهدات العامة /عاكف عبد الرزاق 

خليل ابو حجر

2013/190
اإن�شاء مدر�شة البرتاوي اجلنوبي الأ�شا�شية 

�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه10/4/20141387991,270املختلطة/حمافظة الزرقاء 

اإن�شاء اإ�شافات �شفية ملدر�شة احلوية الأ�شا�شية 2013/191
�شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م21/1/2014393158,125املختلطة/حمافظة الكرك
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اإن�شاء مدر�شة اأيدون الأ�شا�شية املختلطة- حمافظة 2013/192
15/1/2014686177,430اربد

موؤ�ش�شة جربيل الزبيدي للمقاولت / 
جربيل �شالح ح�شن الزبيدي

2013/193
تنفيذ م�شروع ا�شتحداث ق�شم الطب الطبيعي يف 

موؤ�ش�شة جمال مدلل للمقاولت2/4/2014596936,075م�شت�شفى املفرق احلكومي/حمافظة املفرق

2013/196
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء اإن�شاء 

�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة2/4/2014199586,105�شد الوادات/حمافظة الطفيلة

2013/197
تنفيذ اأعمال اإعادة تاأهيل و�شيانة �شاملة ملركز 

25/3/2014366615جر�ص للرعاية والتاأهيل/حمافظة جر�ص 
�شركة �شمري احل�شان و�شريكته/�شمري 

احل�شان للمقاولت

2013/198

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لطريق 
اأم العمد يف لواء ال�شوبك مب�شتوى الطرق القروية 

وطريق خمت�شر يربط بن الطريق ال�شحراوي 
)تقاطع عنيزه( ومنطقة اأذرح ومن ثم الربط مع 

البوابة ال�شمالية جلامعة احل�شن بن طالل مب�شتوى 
الطرق الثانوية

املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 8/4/2014183200
)ACE(

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لدرا�شة 2013/199
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي  149500 6/1/2014وحت�شن ورفع م�شتوى طريق منلة/وادي عربة 

ACE

2013/200
الإ�شراف على عطاء التنفيذ لأعمال البنية التحتية 

19/1/2014495000للمنطقة احلرة/الزرقاء  
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية

2013/201

الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة اروي بنت 
احلارث الأ�شا�شية للبنن/حمافظة البلقاء وم�شروع 

مدر�شة ايدون الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة اربد  
�شركة دارة عمان العربية للهند�شة13/1/2014126220

2013/202

الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة البرتاوي 
اجلنوبي الأ�شا�شية املختلطة وم�شروع مدر�شة جريبا 

الأ�شا�شية املختلطة / حمافظة الزرقاء
دار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية3/2/2014136080

2013/203

الإ�شراف على تنفيذ م�شروع اإ�شافات �شفية ملدر�شة 
ماح�ص الثانوية للبنن، مدر�شة اأم كثري الثانوية 

للبنن ومدر�شة اجلوا�شرة الثانوية ال�شاملة املختلطة 
/ حمافظة البلقاء

مكتب املهند�ص جمال ال�شخ�شري15/1/201444110

26/5/20141016892,800اإعداد درا�شات وت�شاميم تعلية �شد الوالة2013/204
Joint Venture

 Energoprojekt
                                                            ENGICON+Hidroizenjering 

2013/205

الإ�شراف على تنفيذ مركز �شحي مرج احلمام 
ال�شامل والإ�شراف على تو�شعة وحتديث مركز 

�شحي بدر اجلديدة وحتويله اإىل �شامل
مكتب املهند�ص علي اأبو عنزة4/2/2014112400

2013/206

الإ�شراف على تنفيذ مركز �شحي اجلبيهة ال�شامل 
/ لواء اجلامعة ومركز �شحي املقابلن ال�شامل/ 

لواء القوي�شمة
�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة4/2/201482820
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2013/207

الإ�شراف على ان�شاء مركز �شحي دير ال�شعنة 
الأوىل / والإ�شراف على تو�شعة وحتديث مركز 

�شحي قميم وحتويلة اإىل �شامل/ اربد
مكتب املهند�ص جمال ال�شخ�شري5/2/201480890

2013/208
الإ�شراف على مدر�شة �شلبود الأ�شا�شية املختلطة 

الدارة العربية للهند�شة11/2/2014161100ومدر�شة اأبو ال�شو�ص الأ�شا�شية املختلطة/ العا�شمة

الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة زبود الأ�شا�شية 2014/1
مكتب املهند�ص علي اأبو عنزه5/2/201455200املختلطة/حمافظة العا�شمة

الإ�شراف على ا�شتكمال تنفيذ مدر�شة اأبو علندا 2014/2
مكتب وهيب مدانات4/2/201454960الثانوية للذكور/حمافظة العا�شمة

2014/3
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لطريق 

ارابتك  جردانة مهند�شون ومعماريون24/4/201467110كفر اأ�شد/اأم قي�ص

تنفيذ وحدات )T-shelters( يف خميم خميزن 2014/5
�شركة اجلود للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م28/1/2014490528,757الغربي/الأزرق )اجلزء الأول(

تنفيذ وحدات )T-shelters( يف خميم خميزن 2014/6
�شركة اجلود للمقاولت الن�شائية ذ.م.م28/1/2014490125,940الغربي/الأزرق )اجلزء الثاين(

تنفيذ وحدات )T-shelters( يف خميم خميزن 2014/7
�شركة البنية اجلاهزة م�شاهمة خا�شة28/1/2014490000الغربي/الأزرق )اجلزء الثالث(

تنفيذ وحدات )T-shelters( يف خميم خميزن 2014/8
�شركة البنية اجلاهزة م�شاهمة خا�شة28/1/2014490000الغربي/الأزرق )اجلزء ال�شاد�ص(

تنفيذ وحدات )T-shelters( يف خميم خميزن 2014/9
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م28/1/2014476000الغربي/الأزرق )اجلزء الرابع(

تنفيذ وحدات )T-shelters( يف خميم خميزن 2014/10
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م28/1/2014476000الغربي/الأزرق )اجلزء اخلام�ص(

2014/11
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم والوثائق مل�شروع طرق 

15/4/2014128300ثانوية وقروية يف و�شط اململكة
�شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة 

مهند�شون م�شت�شارون

2014/12
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم والوثائق مل�شروع طرق 

اإحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة15/4/2014163800ثانوية وقروية يف �شمال اململكة

2014/13
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لتقاطعات ونفق نهاية 

اإحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة24/4/201457900حي املزارع - ماركا- الزرقاء

2014/14

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم لطريق �شرارة /عفرا 
وطريق العرو�ص/اأم الينابيع / حمامات الرببيطة 

وطريق عن اأم رمانة / الطيبة
24/4/201466600

املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 
)ACE(

2014/15
ان�شاء مبنى مدر�شة تركي الأ�شا�شية للبنن/ 

�شركة حممد العيدي واأولده ذ.م.م21/4/2014642925.77العا�شمة

2014/16
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم والوثائق مل�شروع طرق 

17/4/2014142000ثانوية وقروية يف جنوب اململكة
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 

)ACE(
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2014/17

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم  ووثائق العطاء لطريق 
ال�شليل/املدينة ال�شناعية/احلالبات وطريق 
ال�شليل/اخلالدية وتقاطع الفيحاء على طريق 

الزرقاء-املفرق )الرئي�شي(

27/4/201485850
�شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة 

مهند�شون م�شت�شارون

2014/18

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
لثالث مدار�ص جديدة مبنطقة خربة م�شلم /
اأرا�شي اجلبيهة / لواء اجلامعة / حمافظة 

العا�شمة

�شركة الطاللة لال�شت�شارات الهند�شية18/3/201453579,200

2014/19

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لدرا�شة 
وت�شميم وحت�شن طريق املدينة ال�شناعية/

اللجون/اجلديدة بطول )6(كم وحت�شن م�شتوى 
ال�شالمة املرورية لطريق الق�شر/راأ�ص املوجب/

مادبا بطول )17(كم

27/4/2014120000
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 

)ACE(

2014/20
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لتقاطع 

27/4/201453000اإ�شارة خريبة ال�شوق )ال�شوق املركزي(
�شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة 

مهند�شون م�شت�شارون

2014/21
م�شروع رفع كفاءة حمطة تنقية املفرق- منظومة 

�شركة ح�شن عطية واولده1/10/20142107051,850اعادة ا�شتخدام املياه املعاجلة للري

2014/22
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة تركي الأ�شا�شية 

�شركة وهيب مدانات19/3/201451280للبنن/ العا�شمة

2014/23
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

لإن�شاء مراكز �شحية وتو�شعة وحتديث مراكز 
�شحية قائمة يف اقليم  ال�شمال )املجموعة الأوىل(

�شركة الباحة لال�شت�شارات الهند�شية23/3/201463450

2014/24
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

لإن�شاء مراكز �شحية وتو�شعة وحتديث مراكز 
�شحية قائمة يف اقليم  ال�شمال )املجموعة الثانية(

امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية والبيئية23/3/201481352

2014/25
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

لإن�شاء مراكز �شحية وتو�شعة وحتديث مراكز 
�شحية قائمة يف اقليم  اجلنوب )املجموعة الأوىل(

23/3/201483000

�شركة الوائل لال�شت�شارات الفنية 
والهند�شية / مكتب �شبح لال�شت�شارات 

الهند�شية

2014/26
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

لإن�شاء مراكز �شحية وتو�شعة وحتديث مراكز 
�شحية قائمة يف اقليم  اجلنوب )املجموعة الثانية(

�شركة امل�شت�شار للهند�شة23/3/201490250

2014/27
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

لإن�شاء مراكز �شحية وتو�شعة وحتديث مراكز 
�شحية قائمة يف اقليم  الو�شط  وال�شمال واجلنوب

�شركة الدار العربية للهند�شة24/3/201483000

2014/28

ال�شراف على تنفيذ م�شروع مركز نهاري لرعاية 
و تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�شة خلدمة لوائي 

الطيبة والو�شطية / اربد
�شركة �شبيل الهند�شة20/5/201484700
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2014/29

ال�شراف على مركز �شباب الروي�شد -البادية 
ال�شمالية/املفرق بال�شافة اىل ملعب خما�شي 

واعمال خارجية
ركن الأردن لالإ�شت�شارات الهند�شية6/4/201444600

2014/30
تنفيذ اعمال هند�شية ملواقع خزاين ب�شريا وغرندل 

30/6/2014531663وحمطة �شخ الرواث
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية 

ذ.م.م

11/12/201424856436اإن�شاء �شد ابن حماد32/2014
�شركة مروان الكردي مع �شركة انك�ص 

للمقاولت

7/5/2014597186,860اإنارة طريق املفرق - اربد2014/33
�شركة �شفيق العدوان و�شركاه / العدوان 

للمقاولت

�شركة العمال العربية للتعهدات7/5/2014613213,900اإنارة طريق الثنية - العمقة2014/34

تنفيذ اجلزء الأول/املرحلة الثانية لوحدات 2014/35
�شركة اجلود للمقاولت ذ.م.مT-shelters(23/3/2014401058,004( يف خميم خميزن الغربي/الأزرق 

تنفيذ اجلزء الثاين/املرحلة الثانية لوحدات 2014/36
�شركة البنية اجلاهزة م�شاهة خا�شةT-shelters(23/3/2014405135,332( يف خميم خميزن الغربي/الأزرق 

تنفيذ اجلزء الثالث/املرحلة الثانية لوحدات 2014/37
�شركة امل�شاريع املتحدةT-shelters(23/3/2014405124( يف خميم خميزن الغربي/الأزرق 

تنفيذ جزء من طريق الروي�شد/احلدلت )املرحلة 2014/38
�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت23/3/2014999456الثانية(

تنفيذ جزء من طريق الروي�شد/احلدلت )املرحلة 2014/39
�شركة ح�شان الكوز و�شريكه23/3/2014927500الثالثة(

2014/40
تنفيذ اأعمال �شيانة خمتلفة ملباين مدر�شة 

�شركة خالد وفي�شل املرايات10/4/2014523325.18عبداحلميد �شرف املهنية الثانوية/ العا�شمة

2014/41
الإ�شراف على تنفيذ اإ�شافات �شفية ملدار�ص يف 

�شركة الأوائل لال�شت�شارات الهند�شية7/4/2014212500اإقليم الو�شط

2014/42
الإ�شراف على تنفيذ اإ�شافات �شفية ملدار�ص يف 

�شركة  �شبيل الهند�شة7/4/2014169400اإقليم ال�شمال

2014/43
الإ�شراف على تنفيذ اإ�شافات �شفية ملدار�ص يف 

�شركة الدار العربية للهند�شة7/4/2014224120اإقليم اجلنوب

2014/45
تو�شعة وحتديث م�شت�شفى جر�ص احلكومي )املرحلة 

الثانية(/حمافظة جر�ص

الئتالف )�شركة اجلود 
للمقاولت الإن�شائية 

ذ.م.م و�شركة عالء العزة 
و�شركاه/البندقية للمقاولت 

الكهروميكانيك

2014/46
اإن�شاء مركز �شحي جفن- لواء الكورة / حمافظة 

8/5/2014536049,500اربد
موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 

الن�شائية/زياد حممد حمدان احلجاج
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2014/47
اإعادة تاأهيل الأنظمة الرئي�شية يف حمافظة 

موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت27/5/2014555555الطفيلة/املرحلة الأوىل

2014/48
اإن�شاء اإ�شافات �شفية وخمتربات علمية وتاأهيل 

�شركة حممد راجي العبويني و�شريكه2/6/2014647913,600مباين ملدار�ص قائمة يف حمافظتي املفرق والزرقاء  

2014/49
اإن�شاء مدر�شة حي الأمري ح�شن الأ�شا�شية املختلطة 

18/5/20141081392,240امل�شارع/لواء الأغوار ال�شمالية/حمافظة اربد 
�شركة م�شطفى �شعبان و�شركاه 

للمقاولت/موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت

2014/50
اإن�شاء مدر�شة موؤتة الأ�شا�شية اجلديدة املختلطة - 

11/5/20141171907,648حمافظة الزرقاء 
�شركة خملد املجايل و�شريكه / موؤ�ش�شة 

الريف للمقاولت(

2014/52

تنفيذ وحدات )T- Shelters( اجلزء الأول من 
املرحلة الأوىل والثانية يف خميم خميزن الغربي /

الأزرق 
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م1/4/2014734250

2014/53

تنفيذ وحدات )Shelters -T( اجلزء الأول من 
املرحلة الأوىل والثانية يف خميم خميزن الغربي /

الأزرق
�شركة العمار للمقاولت ذ.م.م1/4/2014722000

2014/54

تنفيذ وحدات )Shelters -T( اجلزء الأول من 
املرحلة الأوىل والثانية يف خميم خميزن الغربي /

الأزرق
�شركة العمار للمقاولت ذ.م.م1/4/2014722000

2014/55

تنفيذ وحدات )Shelters -T( اجلزء الأول من 
املرحلة الأوىل والثانية يف خميم خميزن الغربي /

الأزرق
�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م1/4/2014762500

2014/56

تنفيذ وحدات )Shelters -T( اجلزء الأول من 
املرحلة الأوىل والثانية يف خميم خميزن الغربي /

الأزرق
�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م1/4/2014762500

2014/57

اإن�شاء مدر�شة حي ال�شراهدة الأ�شا�شية املختلطة/
حمافظة البلقاء ومدر�شة معاذ بن جبل الأ�شا�شية/

حمافظة جر�ص
19/5/20142158584,880

موؤ�ش�شة �شند للتعهدات العامة/خليل 
ا�شحق حممد الفاخوري

2014/58
حتديث �شبكة املياه والو�شالت املنزلية يف حمافظة 

�شركة احمد يو�شف ال�شباطات واولده15/5/2014648775الطفيلة/القاد�شية

2014/59

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية وتقنيات تربوية 

وريا�ص اأطفال وتاأهيل مباين ملدار�ص قائمة يف اإقليم 
ال�شمال/)املجموعة الأوىل( 

�شركة بيطار مهند�شون م�شت�شارون11/5/201492600

2014/60

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية وتقنيات تربوية 

وريا�ص اأطفال وتاأهيل مباين ملدار�ص قائمة يف اإقليم 
ال�شمال/)املجموعة الثانية( - 

مكتب وهيب مدانات11/5/2014148800
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2014/61

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية وتقنيات تربوية 

وريا�ص اأطفال وتاأهيل مباين ملدار�ص قائمة يف اإقليم 
الو�شط/)املجموعة الأوىل(  

ركن الأردن لال�شت�شارات الهند�شية11/5/2014141387

2014/62

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية وتقنيات تربوية 

وريا�ص اأطفال وتاأهيل مباين ملدار�ص قائمة يف اإقليم 
الو�شط/)املجموعة الثانية(  

11/5/201496660
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية

2014/63

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية وتقنيات تربوية 

وريا�ص اأطفال وتاأهيل مباين ملدار�ص قائمة يف اإقليم 
اجلنوب/)املجموعة الأوىل( - 

11/5/201494519
مكتب ديران وم�شري مهند�شون 

م�شت�شارون

2014/64

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية وتقنيات تربوية 

وريا�ص اأطفال وتاأهيل مباين ملدار�ص قائمة يف اإقليم 
اجلنوب/)املجموعة الثانية(  

�شركة ركن الهند�شة11/5/2014149841

2014/183
تنفيذ مبنى موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف خميم 

2014/12/22325424.43الوحدات
�شركة احواز للهند�شة واملقاولت 

الن�شائية ذ.م.م

2014/185
ان�شاء مدر�شة طارق ال�شا�شية الوىل املختلطة/ 

موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت الن�شائية2014/11/201626473.48لواء ماركا/ العا�شمة

2014/66
اإن�شاء مركز �شحي العد�شية الأوىل – لواء ناعور / 

العا�شمة
08/05/2014581,990,6

�شركة املجايل والل�شا�شمه / �شريان 
للمقاولت الن�شائية

2014/75

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة حي الأمري ح�شن 
الأ�شا�شية املختلطة لواء الأغوار ال�شمالية / 

حمافظة اربد
)دارة عمان العربية للهند�شة( 2014/5/1877444

2014/93
خمي��زن  خمي��م  يف   )T-Shelters( وح��دات  تنفي��ذ 

2014/5/21349987,500الغرب��ي/الأزرق )اجل��زء الأول(  
 )�شركة البنية اجلاهزة م�شاهمه 

خا�شه( 

2014/94
خمي��زن  خمي��م  يف   )T-Shelters( وح��دات  تنفي��ذ 

 )�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م( 2014/5/21349675الغرب��ي/الأزرق )اجل��زء الث��اين(  

2014/95
خمي��زن  خمي��م  يف   )T-Shelters( وح��دات  تنفي��ذ 

 )�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م( 2014/5/21349675الغرب��ي/الأزرق )اجل��زء الثال��ث(  

20014/96
خمي��زن  خمي��م  يف   )T-Shelters( وح��دات  تنفي��ذ 

2014/5/21352500الغرب��ي/الأزرق )اجل��زء الراب��ع(  
 )�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت 

ذ.م.م( 

2014/76

اإعداد  الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
ملدار�ص جديدة �شمن م�شروع تطوير التعليم نحو 
اقت�شاد املعرفة ERfKE II/املجموعة ال�شاد�شة/

اإن�شاء مدار�ص جديدة / حمافظتي جر�ص 
والزرقاء 

 )مكتب وهيب مدانات(2014/5/2647200
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2014/87

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفيذ لإن�ش��اء مبنى للمركز الإقليمي لتدري���ص علوم 
وتكنولوجي��ا الف�ش��اء لغرب اأ�ش��يا/الأمم املتحدة �ش��فا 

بدران/حمافظ��ة العا�شم��ة

 )�شركة الباحة لال�شت�شارات الهند�شية( 2014/5/2853300

2014/98
وادي  املختلط��ة/  الأ�شا�ش��ية  زب��دة  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 

2014/6/91148502,500ال�ش��ري 
 )�شركة النباط العرب للمقاولت 

الن�شائية ذ.م.م( 

2014/74

العط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
الالزم��ة ل�ش��بكات م��ن خط��وط ال�ش��رف ال�شح��ي 
الرئي�ش��ية والفرعي��ة والو�ش��الت املنزلي��ة وحمطة رفع 

)اإذا ل��زم الأمر(/ل��واء الب��رتاء  

2014/6/959750
 )�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئية( 

-77
2014/79

اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 
لإن�شاء مراكز �شحية وتو�شعة وحتديث مراكز �شحية 

قائمة يف اأقاليم ال�شمال والو�شط واجلنوب

 )2014/77( 
 )2014/78( 
)2014/79(

99200
92480
92000

1. )�شركة الأوائل 
لال�شت�شارات الفنية 
والهند�شية( بقيمة 

2. )مكتب ديران وم�شري 

مهند�شون م�شت�شارون( 
 3. )�شركة الت�شاميم 

احل�شرية للهند�شة( بقيمة .

2014/97

ال�ش��راهدة  ح��ي  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
الأ�شا�ش��ية املختلطة/حمافظ��ة البلقاء ومدر�ش��ة معاذ 

ب��ن جب��ل ال�شا�ش��ية/حمافظة جر���ص
 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2014/6/9146774

2014/67
تنفي��ذ حف��ر )3( اآب��ار ا�شتك�ش��افيه يف مناط��ق الأزرق 

2014/6/9914113,450واحل�شا وجرف الدراوي�ص 

 )�شركة بيع و�شيانة املعدات املحدودة/ 
موؤ�ش�شة بيع و�شيانة املعدات املحدودة( 

2014/6/12838605,300اإن�شاء مركز �شحي عنجرة / حمافظة عجلون2014/80
 )موؤ�ش�شة منر للمقاولت/�شركة ابناء 

ثلجي النمري( 

2014/89
الأ�شا�ش��ية  خويل��د  بن��ت  خديج��ة  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 

البا�ش��ا  2014/6/161493055,425املختلطة/ع��ن 
 )�شركة حممود �شليمان الطراونة و 
�شركاه/البدر للمقاولت الن�شائية( 

2014/108

الإ�ش��راف عل��ى تنفيذ م�ش��روع مدر�ش��ة ياج��وز الثانوية 
بنن ومدر�ش��ة �شاحية الأمري ح�ش��ن الأ�شا�ش��ية بنن/

حمافظة العا�شمة
 )مكتب وهيب مدانات( 2014/6/18216840

2014/107
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة زبدة الأ�شا�شية 

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2014/6/1878632املختلطة/حمافظة العا�شمة

2014/106

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة يب��ال الثانوي��ة بن��ن 
/ حمافظ��ة ارب��د ومدر�ش��ة ع��ن الب�ش��تان الأ�شا�ش��ية 

املختلط��ة / حمافظ��ة عجل��ون 
 )�شركة �شبيل الهند�شة( 2014/6/23137800

2014/109
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة خديجة بنت 

 )مكتب وهيب مدانات( 2014/6/2396890خويلد الأ�شا�شية املختلطة / حمافظة البلقاء  

2014/71
اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 

 )�شركة امل�شت�شار للهند�شة( 2014/6/2360796مل�شروع ان�شاء مبنى ق�شر العدل/معان 

املناق�س الفائزقيمة العطاء/ بالدينارتاريخ الإحالةاإ�شم العطاءرقم العطاء
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2014/72
اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 

 )مكتب وهيب مدانات( 2014/6/2341000مل�شروع اإن�شاء مبنى املعهد الق�شائي الأردين 

2014/73
اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 

 )�شركة الدار العربية للهند�شة(  2014/6/2384300مل�شروع حمكمة ا�شتئناف عمان 

2014/90

الأ�شا�ش��ية  ح�ش��ن  الأم��ري  �شاحي��ة  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 
بن��ن /حمافظ��ة  الثانوي��ة  ياج��وز  ومدر�ش��ة  للبن��ن 

العا�شم��ة
 )�شركة �شالح خلف احلجاج و�شركاه( 2014/6/293678328,291

2014/112
اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 

2014/6/2983600ل� )4( مدار�ص يف اإقليم ال�شمال/املجموعة الأوىل
 )�شركة الأوائل لال�شت�شارات الفنية 

والهند�شية( 

2014/113
اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 

 )�شركة الدار العربية للهند�شة( 2014/6/29129400ل� )6( مدار�ص يف اإقليم الو�شط/املجموعة الثانية

2014/114
اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء التنفيذ 

 )�شركة �شبيل الهند�شة( 2014/6/2933630ملدر�شتن يف اإقليم اجلنوب / املجموعة الثالثة

2014/91

اإن�ش��اء مدر�ش��ة يب��ال الثانوي��ة للبنن/حمافظ��ة ارب��د 
ومدر�شة عن الب�شتان الأ�شا�شية املختلطة / حمافظة 

عجلون
2014/7/12737125

 )موؤ�ش�شة دجلة للمقاولت الن�شائية 
ذ.م.م( 

2014/118
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مرك��ز �شح��ي جف��ن / ل��واء 

 )دار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية( 2014/7/140860الكورة/حمافظ��ة ارب��د 

2014/127

 تنفيذ طرق خدمات و�شاحات يف 
 )Village 3( خميم خميزن الغربي 

)Feeder Roads and Parkin Areas(
 )�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم( 2014/7/8249824

2014/128

تنفيذ طرق خدمات و�شاحات يف 
 )Village 5( خميم خميزن الغربي 
)Wash Access Service Roads(

 )�شركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات( 2014/7/7282900

2014/129

تنفيذ وجه خلطات ا�شفلتية �شاخنة ملدخل اخلدمة 
ال�شرقي واعادة تاأهيل جزء من املدخل العربي مع 
عمل مواقف امام املدخل الرئي�شي ملخيم الزعرتي

 )�شركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات( 2014/7/8224385

2014/101
حت�ش��ن ورف��ع م�ش��توى ج��زء م��ن طري��ق منل��ة / وادي 

 )�شركة ابناء خلف الطراونه( 2014/7/81929055,400عربة

2014/115
تو�ش��عة وحتدي��ث مرك��ز �شح��ي اجلف��ر / حمافظ��ة 

2014/7/10377766,875معان
 )�شركة حممد عواد عبداهلل العبويني 

و�شركاه( 

2014/102
اإن�شاء مركز �شحي الفحي�ص ال�شامل / حمافظة 

2014/7/10979286,880البلقاء
 )موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت 

الن�شائية / نائل جميل عقيل حداد( 

2014/119

ان�ش��اء ا�شاف��ات �شفي��ة وخمت��ربات علمي��ة وتاأهي��ل 
مباين ملدار���ص قائمة يف حمافظة )الطفيلة، الكرك، 

مادبا(
 )�شركة �شامل ذياب الطراونه واولده( 2014/7/15864432

املناق�س الفائزقيمة العطاء/ بالدينارتاريخ الإحالةاإ�شم العطاءرقم العطاء
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2014/130

الأ�شا�ش��ية  خ�ش��فة  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
واإن�ش��اء جن��اح فندق��ي  البلق��اء  املختلطة/حمافظ��ة 
ملدر�ش��ة الإم��ام مال��ك الثانوية/حمافظ��ة العا�شم��ة 

 )�شركة �شبيل الهند�شة( 2014/7/1588700

 )�شركة القي�شر للمقاولت الإن�شائية 2014/7/16516887اإن�شاء مركز �شحي ال�شفاوي/حمافظة املفرق2014/99

2014/136
الإ�شراف على تنفيذ مركز �شحي الفحي�ص 

 )مكتب م.جمال ال�شخ�شري(  2014/7/1657990ال�شامل/ حمافظة البلقاء

2014/81
العط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
 )�شيجما - مهند�شون م�شت�شارون( 2014/7/1752954لطري��ق اجلبارات/احل��دادة وطري��ق مقبل��ة /جر���ص  

2014/82

اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق العط��اء لرب��ط 
ق��رى �ش��مال الك��رك م��ع جمم��ع ال�ش��فريات )اجلديد( 

ودرا�ش��ة طري��ق �شرفا /الأغوار  
 )اإحتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة( 2014/7/17173720

2014/84

العط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
لتو�ش��عة وحت�ش��ن الطريق امللوكي يف حمافظة الكرك 

م��ن تقاط��ع العمق��ة ولغاي��ة ج�ش��ر م��وؤاب 
2014/7/17124235

 )�شركة ارابتك  جردانة مهند�شون 
ومعماريون( 

2014/111

 - عيم��ة  تقاط��ع  تو�ش��عة  اأعم��ال  تنفي��ذ  ا�ش��تكمال 
التموي��ن عل��ى طري��ق الطفيل��ة / عم��ان واإع��ادة اإن�ش��اء 

الطري��ق ال��ذي يتقاط��ع مع��ه وامل��وؤدي اىل عيم��ة
2014/7/215505025

 )�شركة حممد يو�شف ال�شباطات 
و�شركاه للتعهدات( 

2014/86

 / املختلط��ة    الأ�شا�ش��ية  خ�ش��فة  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 
واإ�شاف��ة طاب��ق اجلن��اح  وتاأهي��ل  البلق��اء  حمافظ��ة 
الفندقي ملدر�ش��ة الإمام مالك الثانوية / لواء ماركا/ 

حمافظ��ة العا�شم��ة  

2014/7/22768149,750
 )�شركة النباط العرب للمقاولت 

الن�شائية ذ.م.م( 

2014/137

الإ�ش��راف عل��ى اإن�ش��اء اإ�شاف��ات �شفي��ة وخمت��ربات 
قائمة/حمافظ��ة  ملدار���ص  مب��اين  وتاأهي��ل  علمي��ة 

الطفيل��ة، الك��رك، ماأدب��ا
 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2014/8/673240

2014/103
اإن�ش��اء مدر�ش��ة حرمي��ا الأ�شا�ش��ية للذك��ور/ حمافظ��ة 

2014/8/111366455,064اربد
 )موؤ�ش�شة �شمري ح�شوة للتعهدات 

وال�شكان( 

2014/141
الأ�شا�ش��ية  حرمي��ا  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء  عل��ى  الإ�ش��راف 

ارب��د  )دار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية( 2014/8/1877200للذكور/حمافظ��ة 

2014/149
الإ�شراف على تنفيذ مركز �شحي عنجرة ال�شامل/

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2014/8/1856740حمافظة عجلون

2014/150
وحتدي��ث  تو�ش��عة  م�ش��روع  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 

جر���ص احلكومي/حمافظ��ة  جر���ص   )ركن الأردن لال�شت�شارات الهند�شية( 2014/8/31119730م�شت�ش��فى 

2014/153
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة اإ�ش��كان الأم��ري ها�ش��م 

 )مكتب وهيب مدانات( 2014/9/299840الأ�شا�ش��ية املختلط��ة/ الر�شيفة/حمافظة الزرقاء

2014/134

ال�شح��راوي  للطري��ق  الروتيني��ة  ال�شيان��ة  اأعم��ال 
م��ن مدخ��ل مع��ان ال�ش��مايل ولغاي��ة ج�ش��ر وادي اليت��م 

بالإ�شاف��ة لتحويل��ة راأ���ص النق��ب  
 )ال�شركة الوطنية للهند�شة واملقاولت( 2014/9/74402155
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2014/151
ان�ش��اء تو�ش��عة مرك��ز �شح��ي ال�ش��لطاين وحتويل��ه اىل 

 )�شركة خالد الرما�شن و�شركاه( 2014/9/8633757,630�ش��امل / حمافظ��ة الكرك  

 )�شركة ن�شر ار�شيدات واأولده ذ.م.م( 2014/9/8169945اإن�شاء م�شروع حمطة تنقية مل�شت�شفى الكرك2014/105

 )�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت 2014/9/11694534,720تقاطع مادبا/مليح2014/143
ذ.م.م( 

2014/117
اإن�ش��اء ج��دار اأمن��ي ح��ول املق�ش��ورة امللكي��ة يف مط��ار 

2014/9/4370041,600امللك��ة علياء الدويل
�شركة �شيحة للهند�شة واملقاولت 

الن�شائية / �شركة حممد وعبادة �شيحة

2014/135

ال�شح��راوي  للطري��ق  الروتيني��ة  ال�شيان��ة  اأعم��ال 
م��ن تقاط��ع عنيزة/ال�ش��وبك/وادي مو�ش��ى/الطيبة /

الراجف/الطري��ق ال�شح��راوي 
 )�شركة حممد جراد الطراونه واولده( 2014/9/113399715

2014/164
تنفي��ذ اأعم��ال وح��دات اإن��ارة بالطاق��ة ال�شم�ش��ية يف 

 )موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت( 2014/9/1487690خمي��م خمي��زن الغرب��ي/الزرق

2014/142
تو�شعة و�شيانة طريق املفرق/ رحاب )املرحلة 

2014/9/153748785,500الثانية(

 )موؤ�ش�شة معدات العامل العربي 
للمقاولت الن�شائية/�شركة عارف 

الربغوثي واخوانه( 

2014/138
اإن�ش��اء مدر�ش��ة الأم��ري ها�ش��م الأ�شا�ش��ية املختلط��ة /

 )�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م( 2014/9/151112368,830الر�شيفة/حمافظ��ة الزرقاء

2014/147

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ م�ش��روع ال�شيان��ة الروتيني��ة  
للطريق ال�شحراوي من مدخل معان ال�شمايل ولغاية 

ج�ش��ر وادي اليت��م بالإ�شاف��ة لتحويل��ة راأ���ص النقب
2014/9/16695000

 )�شركة الئتالف لالإ�شت�شارات 
الهند�شية )ما�شي و�شركاهم(( 

2014/148

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ م�ش��روع ال�شيان��ة الروتيني��ة  
للطري��ق م��ن تقاطع عنيزة / ال�ش��وبك/وادي مو�ش��ى/

الطيب��ة/ الراج��ف / الطري��ق ال�شح��راوي
2014/9/16839720

 )�شركة ارابتك  جردانة مهند�شون 
ومعماريون( 

2014/126
الطيب��ة / تو�ش��عة وحتدي��ث مرك��ز �شح��ي  م�ش��روع 

2014/9/171576130,600امل��زار اجلنوبي/حمافظ��ة الك��رك
 )�شركة راأفت اجلعفري و�شامل ال�شمور/
ال�شمور واجلعفري للمقاولت الن�شائية( 

2014/100
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مظ��الت التحمي��ل والتنزي��ل 

)مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي( 2014/9/2222750ملواق��ف يف حمافظ��ة جر���ص  

2014/68
اإن�ش��اء مظ��الت التحمي��ل والتنزي��ل ملواق��ف حمافظ��ة 

       �شركة في�شل وجماهد القروم343000                                     2014/9/23جر�ص

2014/69
ال�شا�ش��ية  موؤت��ة  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 

الزرق��اء  / املختلط��ة  83800                                               2014/9/23اجلدي��دة 

�شركة الوائل لال�شت�شارات الفنية 
والهند�شية - مكتب �شبح لال�شت�شارات 

الهند�شية

2014/70
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ ا�شاف��ات �شفي��ة ملدار���ص يف 

51458                                              2017/5/11حمافظت��ي الزرق��اء واملف��رق
مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية

2014/158
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مرك��ز املن��ار للتنمي��ة الفكري��ة/

 )ركن الأردن لال�شت�شارات الهند�شية( 2014/9/2345380عن البا�ش��ا/ حمافظة البلقاء
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2014/139
اإعداد منوذج ريا�شي ثالثي الأبعاد للمياه اجلوفية 

2014/10/177941,800حلو�ص احلماد اجلويف املائي
 )�شركة ال�شرق لال�شت�شارات والت�شاميم 

الهند�شية( 

2014/146
مع��ان  م�شت�ش��فى  يف  التمري���ص  �ش��كن  اإن�ش��اء 

مع��ان  )�شركة ماجد احمد املحاميد و�شركاه( 2014/10/15378398احلكومي/حمافظ��ة 

2014/169
املختلط��ة/  ال�شا�ش��ية  العبدلي��ة  مدر�ش��ة  ان�ش��اء 

العا�شم��ة  )�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة( 2014/10/211055026,700حمافظ��ة 

2014/180

ق�ش��م  ا�ش��تحداث  م�ش��روع  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
عملي��ات وق�ش��مي العناي��ة احلثيث��ة والعناي��ة املرك��زة 
 - الن��دمي  م�شت�ش��فى  يف  املرك��زي  التعقي��م  وق�ش��م 

حمافظ��ة مادب��ا

 )مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية( 2014/10/21139920

2014/184
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة العبدلي��ة الأ�شا�ش��ية 

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة(  2014/10/2172870املختلطة/حمافظ��ة العا�شم��ة

2014/104

الإ�شراف على بناء �شد اللجون
 Consultancy Services For Supervision of

 construction of LAJJOU N Dam
 )احتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة( 2014/10/27490250

2014/170
 / املختلط��ة  ال�شا�ش��ية  ال�ش��جرة  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 

2014/10/281773898حمافظ��ة ارب��د
 )موؤ�ش�شة دجلة للمقاولت الن�شائية 

ذ.م.م( 

2014/167
اإن�شاء مركز �شحي احل�شا ال�شامل/حمافظة 

 )�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة( 2014/10/301104580,790الطفيلة 

2014/187
اإن�ش��اء ط��رق و�ش��احات يف خمي��م خمي��زن الغرب��ي/

�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم ذ.م.م2014/10/30147109,750الأزرق

2014/186
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مرك��ز �شح��ي ال�ش��لطاين /

)مكتب املهند�ص علي ابو عنزة( 2014/11/358350حمافظ��ة الك��رك

2014/161
اإن�ش��اء مرك��ز �شح��ي املن�ش��ورة اخل�ش��يبة / حمافظ��ة 

2014/11/4448526جر�ص
 )ممرات للمقاولت الن�شائية/ن�شال 

ماأمون خليل حوؤب�ص( 

2014/172
اإن�ش��اء اإ�شاف��ات �شفي��ة وخمت��ربات علمي��ة وتاأهي��ل 

2014/11/4846289,018مب��اين ملدار���ص قائم��ة يف حمافظ��ة العا�شم��ة
 )�شركة يو�شف احمد الب�شتنجي واخيه 

ذ.م.م( 

 )�شركة خزاعي و�شركاه(  2014/11/4292993,700اإن�شاء مبنى عيادة بيطرية/حمافظة املفرق2014/176

2014/188
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة ال�ش��جرة الأ�شا�ش��ية 

 )موؤ�ش�شة منار مهند�شون م�شت�شارون( 2014/11/670900املختلطة/حمافظ��ة ارب��د

2014/11/11981968,445تو�شعة وحتديث مركز �شحي ايل/حمافظة معان2014/166
 )�شركة عباد ا�شبيتان و�شركاه( 

 )�شركة ابناء علي الزعبي( 2014/11/113560557,080تنفيذ طريق الأزرق /الب�شرية 2014/181

املناق�س الفائزقيمة العطاء/ بالدينارتاريخ الإحالةاإ�شم العطاءرقم العطاء
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2014/209

ال�ش��رحان  جاب��ر  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
ال�ش��رقي /  ال�شا�ش��ية / ومدر�ش��ة الروي�ش��د احل��ي 

املف��رق
2014/11/16138700

�شركة �شبيل الهند�شة

2014/210
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة زحر ال�شا�شية 

2014/11/16112770املختلطة / اربد

ركن الردن لال�شت�شارات 
الهند�شية

2014/211

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة احلرث ال�شا�شية 
للبنن / عجلون / ومدر�شة رفيدة ال�شالمية للبنن 

/ اربد
2014/11/16166820

�شركة الوائل لال�شت�شارات 
الفنية والهند�شية

2014/212
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة امللك عبد اهلل الثاين 

2014/11/16109860للتميز / جر�ص
مكتب وهيب مدانات

2014/213

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة الفي�شلية ال�شا�شية 
/ ومدر�شة الذهيبة الغربية ال�شا�شية النختلطة / 

العا�شمة 
2014/11/16175480

مكتب وهيب مدانات

2014/214
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة عريا ال�شا�شية 

2014/11/16111650املختلطة / البلقاء

ركن الردن لال�شت�شارات 
الهند�شية

2014/215

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة احلميمه ال�شا�شية 
بنات / العقبة / ومدر�شة القطرانة ال�شا�شية 

الثانوية للبنات  / الكرك
2014/11/16188780

�شركة الوائل لال�شت�شارات 
الفنية والهند�شية 

2014/216

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة رو�شة المري ها�شم 
ال�شا�شية / معان / ومدر�شة طلحة بن عبيد اهلل / 

الطفيلة
2014/11/16194700

�شركة الدار العربية للهند�شة

2014/217
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة لدغة الثانوية املختلطة 

2014/11/16157600/ معان
�شركة �شبيل الهند�شة

2014/218

الإ�شراف على تنفيذ م�شروع ا�شافات �شفية ملدر�شة 
اأوهيد ال�شا�شية معان / ومدر�شة ب�شطة الثانوية 

للبنن / معان
�شركة الدار العربية للهند�شة2014/11/16112000

2014/11/17935189ان�شاء طريق راجب - ابو عبيدة/عجلون2014/224
 )�شركة ح�شان الكوز و�شريكه/ح�شان 

الكوز واأولده( 
 )�شركة حممد جراد الطراونة واولده( 2014/11/17840466,750تنفيذ طريق البقيعاوية/ال�شفاوي2014/225

2014/173

 / املختلط��ة  الأ�شا�ش��ية  �ش��وف  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 
حمافظ��ة جر���ص ومدر�ش��ة راك��ب الثانوي��ة املختلط��ة/

حمافظ��ة ارب��د
 )�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة( 2014/11/172151811,065

2014/175
الأ�شا�ش��ية  قي���ص  بن��ت  ال�ش��مرياء  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 
2014/11/172877197,457ومدر�ش��ة الأندل���ص الأ�شا�ش��ية / حمافظ��ة العا�شم��ة

 )�شركة �شدين الردنية للمقاولت 
والعمال الن�شائية ذ.م.م( 

 )موؤ�ش�شة كروان للمقاولت( 2014/11/18397007م�شروع حماية حمطة �شخ الزارة2014/152
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2014/227
الإ�شراف على تنفيذ مبنى بنك تنمية املدن 

2014/11/19143490والقرى/حمافظة العا�شمة 
 )مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية( 

2014/229

الأ�شا�ش��ية  �ش��وف  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
املختلط��ة / حمافظ��ة جر���ص ومدر�ش��ة كف��ر راك��ب 

الثانوي��ة املختلط��ة / حمافظ��ة ارب��د 
 )دارة عمان العربية للهند�شة( 2014/11/19148144

2014/220

بن��ت  ال�ش��مرياء  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
قي���ص الأ�شا�ش��ية للبنات ومدر�ش��ة الأندل���ص الأ�شا�ش��ية 

حمافظ��ة العا�شم��ة
 )�شركة �شبيل الهند�شة( 2014/11/20167200

2014/226
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة القا�شم الأ�شا�شية 

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2014/11/2077780للبنن/ حمافظة الزرقاء  

2014/168

العط��اءات  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
الرئي�ش��ية  ال�شح��ي  ال�ش��رف  ل�ش��بكات  الالزم��ة 
والفرعي��ة والو�ش��الت املنزلية وحمطات رفع )ان لزم 

الم��ر( يف منطق��ة جن��وب عم��ان - املرحل��ة الثالث��ة

 )�شركة الدار العربية للهند�شة( 2014/11/20364500

2014/222

الإ�شراف على تنفيذ كل من:
1. م�شروع  تو�شعة وحتديث مركز �شحي ايل/

حمافظة معان
2. م�شروع  تو�شعة وحتديث مركز �شحي احل�شا/

حمافظة الطفيلة

 )دارة عمان العربية للهند�شة( 2014/11/23101920

2014/177
اإن�شاء اإ�شافات �شفية وخمتربات ملدار�ص قائمة / 

2014/11/24465365,500حمافظة اربد
 )ال�شركة النموذجية للهند�شة 

واجل�شور/�شركة حممود خالد و�شركاه( 

2014/156
ا�ش��تكمال طري��ق موؤت��ة / كرثب��ا / الأغ��وار )املرحل��ة 

2014/11/256760500الأخرية(
 )�شركة حممد وعارف �شلمي الكوز 

و�شركائهم( 

2014/179
ا�ش��تغالل  اآب��ار ال�ش��ق الب��ارد- املخيب��ة / حمافظ��ة 

 )ال�شركة الريادية للهند�شة واملقاولت( 2014/11/26742629,546اربد

2014/196
واإن�ش��اء  ال�ش��رقي  احل��ي  الروي�ش��د  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 

 )�شركة فاز للمقاولت الن�شائية ذ.م.م( 2014/11/302823650,500مدر�ش��ة جاب��ر ال�ش��رحان املختلط��ة ال�ش��مالية 

2014/12/21114336,400اإن�شاء مدر�شة زحر الأ�شا�شية املختلطة 2014/197

 )�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه/
موؤ�ش�شة ا�شماعيل الهر�ص للمقاولت 

وال�شيانة العامة( 

2014/198
واإن�ش��اء  للبن��ن  الأ�ش��لمية  رفي��دة  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 

للبن��ن  الأ�شا�ش��ية  احل��رث   )�شركة ح�شن مقدادي و�شريكه( 2014/12/22863169,172مدر�ش��ة 

2014/12/22008021,330اإن�شاء مدر�شة امللك عبداهلل الثاين للتميز 2014/199
 )موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت 

الن�شائية/نائل جميل عقيل حداد( 

2014/200
اإن�شاء مدر�شة الفي�شيلة الأ�شا�شية املختلطة واإن�شاء 

2014/11/303532711,200مدر�شة الذهيبة الغربية الأ�شا�شية املختلطة 
 )موؤ�ش�شة ابو ار�شيد للمقاولت/ حممود 

حممود حممد ابو ار�شيد( 

2014/12/21402092,207اإن�شاء مدر�شة عريا الأ�شا�شية املختلطة 2014/201
 )فايز اجلندي للمقاولت/ �شركة فايز 

اجلندي و�شركاه( 

2014/203
اإن�ش��اء مدر�ش��ة طلح��ة ب��ن عبي��د اهلل واإن�ش��اء مدر�ش��ة 

 )�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة(  2014/12/22567831,350رو�شة الأمري ها�ش��م الأ�شا�ش��ية املختلطة 
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2014/204
اإن�شاء مدر�شة را�شد الأ�شا�شية املختلطة واإن�شاء 

2014/12/23079522,72مدر�شة دلغة الثانوية املختلطة 
 )�شركة �شليم ووليد ال�شلبي و�شركاهم/

النجم ال�شاطع  للمقاولت العامة( 

2014/205

ب�ش��طة  ملدر�ش��ة  �شفي��ة  غ��رف   )8( اإ�شاف��ة  تنفي��ذ 
الثانوي��ة للبن��ن وتنفي��ذ اإ�شاف��ة )6( غ��رف �شفي��ة 
وخمت��رب عل��وم وغرف��ة م�ش��ادر تعل��م ومكتب��ة ملدر�ش��ة 

اوهي��ده الأ�شا�ش��ية املختلط��ة 

2014/12/21001535,570
 )مكتب عدنان كري�شان للتعهدات/

عدنان فار�ص احمد  كري�شان( 

2014/206
تنفيذ اإ�شافة )8( غرف �شفية وجناح تقنية ملدر�شة 

2014/12/2487653,780الرويحة الثانوية للبنات 
 )�شركة اجلناح الذهبي للمقاولت 

ذ.م.م( 

2014/207
تنفيذ اإ�شافة )4( غرف �شفية ملدر�شة اأم بطيمة 

2014/12/2173816الثانوية للبنن 
 )موؤ�ش�شة جمال مدلل للمقاولت/جمال 

ناظم حممود مدلل(

2014/208
تنفيذ اإ�شافة طابق كامل من )8( غرف �شفية 

2014/11/30304903,750ملدر�شة فاطمة الزهراء الأ�شا�شية املختلطة 
 )�شركة حممد احلجاج وحممد 

العو�شي/ تالل �شفا بدران للمقاولت(

2014/174
اإن�ش��اء مدر�ش��ة القا�ش��م الأ�شا�ش��ية للبن��ن / حمافظ��ة 

 )العقد للمقاولت( 2014/12/21414181,940الزرقاء  

2014/178
تنفيذ مبنى جديد لالأجهزة الإدارية يف جمل�ص 

 )�شركة بابل للمقاولت ذ.م.م( 2014/12/32794257,500الأعيان 

2014/190
اإ�ش��كان  مل�ش��روع  التحتي��ة  البني��ة  اأعم��ال  تنفي��ذ 

ك لك��ر ا / نية نا لعد  )�شركة اأحمد داود الطراونة واأولده( 2014/12/3667003ا

2014/233

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ اإ�شاف��ات �شفي��ة وخمت��ربات 
قائمة/حمافظ��ة  ملدار���ص  مب��اين  وتاأهي��ل  علمي��ة 

العا�شم��ة 
2014/12/395575

 )مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 
الهند�شية( 

2013/146

خدم��ات ا�شت�ش��ارية لإن�ش��اء وح��دة التمي��ز يف �ش��لطة 
املياه

 RFP for Establishment of a Unit of

 Excellence within the Water Authority of

Jordan/ Programme Management Unit

2014/12/4513678.780

 Project Planning and(    
.Management Ltd( مع 

 )INCOWEST Ingenieure +
 Architekten(     (

 Arabtech( ال�شت�شاري الفرعي +    
)Jardaneh

2014/165
تنفي��ذ مبن��ى بن��ك تنمي��ة امل��دن والق��رى/ حمافظ��ة 

 )�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م( 2014/12/83424205.278العا�شم��ة

2014/219
اإ�ش��كان  مل�ش��روع  التحتي��ة  البني��ة  اأعم��ال  تنفي��ذ 

لطفيل��ة ا / ى د بر / لعي�ص 2014/12/7781650ا
 )موؤ�ش�شة غامن للمقاولت/�شركة �شيد 

الكوز و�شركاه( 

2014/231
اإكمال اأعمال الت�شطيب مل�شروع متحف فينان/

 )�شركة باب احلارة للمقاولت ذ.م.م( 2014/12/10336183,140حمافظة الطفيلة 

2014/193
اإن�ش��اء مرك��ز �شح��ي القوي�ش��مة ال�ش��امل / حمافظ��ة 

2014/12/101333700,890العا�شمة
 )�شركة خملد املجايل و�شريكه / 

موؤ�ش�شة الريف للمقاولت( 

2014/116
التقليدي��ة ل�شناع��ة  الزي��اء  تو�ش��عة م�شن��ع  تنفي��ذ 
)�شركة في�شل وجماهد القروم (406800 2014/7/22اللب�شة / الطفيلة / م�شاريع املبادرة امللكية ال�شامية

2014/121
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مرك��ز �شح��ي العد�ش��ية الوىل 

دار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية2014/7/2253300– ل��واء ناع��ور – العا�شمة
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2014/189
م�ش��روع تو�ش��عة وحتدي��ث مرك��ز �شح��ي ال�ش��ويلمة / 

 )موؤ�ش�شة منر للمقاولت( 2014/12/10881105,800حمافظ��ة املفرق

 )�شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م( 2014/12/114737052بناء �شد اللجون2014/92

2014/221
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ اإ�شاف��ات �شفي��ة وخمت��ربات 
 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2014/12/1474680علمي��ة وتاأهي��ل مب��اين ملدار���ص قائمة/حمافظ��ة ارب��د

2014/140
غ��ور  يف  منوذجي��ة  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 

 )دارة عمان العربية للهند�شة( 2014/8/17125360املزرع��ة - ل��واء الغ��وار اجلنوبي��ة / الك��رك

2014/261

الإ�ش��راف عل��ى مدر�ش��ة ام ف��روة ال�شا�ش��ية املختلط��ة 
ومدر�ش��ة فاطم��ة الزهراء الثانوي��ة للبنات - حمافظة 

العام�ش��ة بتمويل املنحة اخلليجية
مكتب املهند�ص جمال ال�شخ�شري146780 2014/1/28

2014/159
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة امل�ش��قر الثانوي��ة للبنن 

74100 2014/9/17- لواء ناعور - العا�شمة
مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية

2014/160
ال�شا�ش��ية  املغ��ري  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 

مكتب املهند�ص جمال ال�شخ�شري75550 2014/9/14للبن��ن - ارب��د

2014/7/221895756.69تنفيذ مدر�شة غور املزرعة ال�شا�شية - الكرك2014/123
�شركة �شرار ال�شرايرة و اولده

2014/194
تنفيذ تو�شعة م�شت�شفى ال�شونة اجلنوبية / حمافظة 

2014/12/14769332البلقاء

 )موؤ�ش�شة املهند�ص عاكف ابو حجر 
للتعهدات العامة/عاكف عبد الرزاق 

خليل ابو حجر( 

1015217.233 2014/9/16ا�شناء مدر�شة امل�شقر الثانوية للبنن  العا�شمة 2014/144
موؤ�ش�شة العهد للمقاولت - احمد �شليم 

عطيه الطراونة

�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة1041138.765 2014/8/17ا�شناء مدر�شة املغري ال�شا�شية للذكور - اربد2014/145

2014/236
تو�ش��عة و�شيان��ة طري��ق ال�ش��ونة اجلنوبي��ة / تقاط��ع 

 )�شركة ابناء علي الزعبي( 2014/12/1710562237,388الكفري��ن

/2014/237
mcc

 Request for Consultant’s Qualifications for

 Consultant to the Procurement of Individual

 Update the Social and Gender Integration

 Compact Plan of the Jordan

2014/12/182124 )Amjad Fathi Omari( الدكتور

2014/163

العط��اءات  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
الالزم��ة ل�ش��بكات م��ن خط��وط ال�ش��رف ال�شح��ي 
الرئي�شية والفرعية والو�شالت املنزلية وحمطتي رفع 

)اذا ل��زم الأم��ر( يف  اجلن��وب

2014/12/2161760
 )�شركة ال�شرق لال�شت�شارات والت�شاميم 

الهند�شية( 

2014/232
 / املختلط��ة  ال�شا�ش��ية  الدهيث��م  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 

الزرق��اء  )موؤ�ش�شة احلرانة للمقاولت( 2014/12/21426693,753حمافظ��ة 

2014/124
ان�ش��اء �ش��كن مالئ��م ملواطن��ة يف منطق��ة ال�شواحل��ة / 

�شركة جا�شر الن�شا�ص و�شريكته2017/7/2244263.45لزاء دير عال - البلقاء
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2014/83

العط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
لتو�ش��عة وحت�ش��ن اأج��زاء م��ن طري��ق اإربد/عجل��ون 
وطري��ق مدخ��ل بل��دة اإرحاب��ا ودرا�ش��ة الطري��ق امل��وؤدي 
اىل قرى فوعرا / ا�شعرا/حور/اأم اجلدايل اجلنوبية 

وال�ش��مالية  

 )�شركة امل�شت�شار للهند�شة( 2014/12/21190470

2014/85
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق العطاء لطريق 

2014/12/21220750الكرك/الأغوار

 )�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة 
والبيئة + املركز العربي للدرا�شات 

الهند�شية( 

2014/12/221082906,065اإن�شاء مركز �شحي عريا ال�شامل/حمافظة البلقاء  2014/230
 )�شركة خلف وحممد وخليفه املعادات / 
املنظومة الردنية للمقاولت الأن�شائية( 

2014/125
اإن�شاء مركز ايوائي )�شكن( للفتيات اليتام 

 )�شركة يو�شف الدراوي�ص و�شركاه( 2014/12/22868060اليافعات / العا�شمة 

 )�شركة فايز اجلندي و�شركاه( 2014/12/231002044,900ان�شاء مركز �شحي ال�شليل/حمافظة الزرقاء 2014/234

2014/154
تنفيذ ق�شم عمليات وعناية حثيثة ومركزة وق�شم 

2014/12/243227699,030تعقيم مركزي يف م�شت�شفى الندمي/حمافظة مادبا 
 )�شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم/

القد�ص لل�شناعة والن�شاءات( 

2014/202

الثاني��ة  الأ�شا�ش��ية  القطران��ة  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 
املختلطة/حمافظ��ة الك��رك واإن�ش��اء مدر�ش��ة احلميمة 

العقب��ة للبنات/حمافظ��ة  الأ�شا�ش��ية 
2014/12/282543690,307

 )�شركة عباد ا�شبيتان و�شركاه/موؤ�ش�شة 
ا�شبيتان للهند�شة واملقاولت العامة( 

املجموع 385107000,593 دينارعدد العطاءات 299 عطاء
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235/2014
اإن�شاء مدر�شة اأم فروة الأ�شا�شية املختلطة / لواء 

4/1/2015986318,320وادي ال�شري/حمافظة العا�شمة
�شركة حممد احمد اللوزي واأولده / 

موؤ�ش�شة الإميان للمقاولت 

253/2014
م�شروع تو�شعة وحتديث مركز �شحي �شبحا/

 )�شركة خزاعي و�شركاه( 19/1/2015610153,140حمافظة املفرق

223/2014
اإن�ش��اء خمت��رب الأم��ان احلي��وي من امل�ش��توى الثالث/

19/1/2015606495,150حمافظة العا�شمة
 )�شركة توليدو للمقاولت الإن�شائية 

ذ.م.م( 

256/2014

ال�ش��ونة  تو�ش��عة م�شت�ش��فى  تنفي��ذ  الإ�ش��راف عل��ى 
اجلنوبية/حمافظ��ة البلق��اء واإن�ش��اء مرك��ز �شح��ي 

العا�شم��ة ال�ش��امل/حمافظة  القوي�ش��مة 
مت )مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي( 21/1/2015132600

257/2014

�ش��ويلمة/  �شح��ي  مرك��ز  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
حمافظ��ة املف��رق وتو�ش��عة وحتدي��ث مرك��ز �شح��ي 

املف��رق �شبحا/حمافظ��ة 
 )ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية( 21/1/2015154910

263/2014

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة الوهادنة الأ�شا�شية 
املختلطة/حمافظة عجلون ومدر�شة احل�شينيات 

الأ�شا�شية للبنن حمافظة جر�ص 
 )�شركة �شبيل الهند�شة( 21/1/2015144470

244/2014
تنفيذ اإ�شافات غرف �شفية ملدر�شة ميمونة بنت 

 )باندا للمقاولت الن�شائية( 28/1/2015324148,245احلارث الأ�شا�شية/حمافظة البلقاء 

246/2014
تنفيذ ا�شافات غرف �شفية  ملدر�شة احلديثة 

 )�شركة امين الك�شا�شبة/التاج الذهبي( 28/1/2015304395,928ال�شا�شية/حمافظة الكرك 

247/2014

تنفيذ اإ�شافات غرف �شفية ملدر�شة �شامل 
الأ�شا�شية املختلطة وملدر�شة املرقب الثانوية 

للبنن/حمافظة العا�شمة 
 )�شركة حممد راجي العبويني( 28/1/2015845448,575

261/2014

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة اأم ف��روة الأ�شا�ش��ية 
املختلطة ومدر�شة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات/

العا�شمة حمافظة 
 )مكتب املهند�ص جمال ال�شخ�شري( 28/1/2015146780

262/2014
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة مثلث املزرعة 

 )مكتب املهند�ص علي اأبو عنزة( 28/1/201582900الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة املفرق 

1/2015

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة اأبو هابيل الأ�شا�شية 
للبنن/حمافظة اربد واإن�شاء الإ�شافات ال�شفية 

ملدر�شة �شومية الثانوية ال�شاملة للبنات/ حمافظة 
البلقاء

 )دارة عمان العربية للهند�شة( 1/2/2015142148

3/2015
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة حي الرتكمان 

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 1/2/201579400الأ�شا�شية للبنن/حمافظة اربد  

8/2015
الإ�شراف على تنفيذ مبنى اإدارة املوؤ�ش�شة العامة 

 )مكتب املهند�ص علي اأبو عنزة( 2/2/2015105200لل�شمان الجتماعي يف مدينة الزرقاء

254/2014
اإن�شاء مدر�شة الطفيلة النموذجية/حمافظة 

 )موؤ�ش�شة علي ال�شقارين للمقاولت( 3/2/20152943454,605الطفيلة
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255/2014

ان�شاء مدر�شة احل�شينيات الأ�شا�شية للبنن / 
حمافظة جر�ص ومدر�شة الوهادنة ال�شا�شية 

املختلطة / حمافظة عجلون 
3/2/20151959570,500

 )موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 
الن�شائية( 

/192/2014
mcc Contract 4: Princess Haya Expansion4/2/20152470895.22 )شركة امل�شرية للمقاولت الن�شائية�( 

245/2014
تنفي��ذ اإ�شاف��ات �شفي��ة ملدر�ش��ة النا�ش��رة الأ�شا�ش��ية 

4/2/2015456630,480املختلطة/حمافظة اربد 
 )�شركة اإبراهيم احمد ال�شفدي 

و�شركاه( 

4/2015
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع مدر�شة الطيبة 

 )دارة عمان العربية للهند�شة( 9/2/201582144الثانوية/حمافظة الكرك

228/2014
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع اإن�شاء مركز �شحي 

 )موؤ�ش�شة اجلذور للهند�شة( 10/2/201559224عريا ال�شامل / حمافظة البلقاء

16/2015
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع  تو�شعة وحتديث 

 )دارة عمان العربية للهند�شة( 10/2/201572138مركز �شحي ال�شليل ال�شامل/حمافظة الزرقاء  

7/2015
تنفيذ مبنى اإدارة املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان 

10/2/20151465930,700الجتماعي يف مدينة الزرقاء

 )ناجي للمقاولت/�شركة خالد حدادين 
و�شركاه + �شركة لوجانو للمقاولت 

الن�شائية ذ.م.م( 

15/2015
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع  مبنى اإدارة ال�شمان 

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 18/2/201570720الجتماعي/فرع املفرق 

18/2015
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع  تاأهيل مبنى املوؤ�ش�شة 

مت )�شركة دارة عمان العربية للهند�شة( 18/2/201572144العامة لل�شمان الجتماعي/ وادي �شقرة

5/2015

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة فاطمة الزهراء 
الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة الزرقاء ومدر�شة 

برما الثانوية للبنات/حمافظة جر�ص
23/2/2015139600

 )مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 
الهند�شية( 

259/2014

اإن�شاء مدر�شة اأبو هابيل الأ�شا�شية للبنن / 
حمافظة اربد واإن�شاء الإ�شافات ال�شفية ملدر�شة 
�شومية الثانوية ال�شاملة للبنات / حمافظة البلقاء

 )�شركة حمد ومو�شى عطية القي�شي( 23/2/20151983081,645

24/2/20153387019,880تنفيذ مركز النطالق والو�شول يف حمافظة املفرق239/2014

 )موؤ�ش�شة معدات العامل العربي 
للمقاولت الإن�شائية / �شركة عارف 

الربغوثي واإخوانه + �شركة فاز 
للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م( 

241/2014
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مرك��ز النط��الق والو�ش��ول يف 

24/2/2015206600حمافظة املفرق
 )�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة 

والبيئة( 

2/3/20152460825�شيانة واإعادة تاأهيل �شارع امللكة نور / الزرقاء258/2014
 )موؤ�ش�شة غامن للمقاولت/�شركة �شيد 

الكوز و�شركاه( 

23/2015
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع  مبنى م�شتودعات 
 )موؤ�ش�شة  منار مهند�شون وم�شت�شارون( 2015/3/9125500مركزية للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي   
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/238/2014
mcc

 Legal Advisory Services to MCA-Jordan
 201412/3/2015129139.2

 مركز حقوق لال�شت�شارات القانونية 
 Huqoq Center For Legal(

 )Services.

28/2015

الإ�شراف على تنفيذ الإ�شافات ال�شفية ملدر�شة 
�شامل الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة العا�شمة 

ومدر�شة املرقب الثانوية للبنن/حمافظة العا�شمة
2015/3/17144640

 )مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 
الهند�شية( 

260/2014

اإن�شاء مدر�شة فاطمة الزهراء الأ�شا�شية 
املختلطة/حمافظة الزرقاء ومدر�شة برما الثانوية 

للبنات/حمافظة جر�ص
2015/3/172553533

 )موؤ�ش�شة �شبتي للمقاولت/�شركة 
احلجة وهاها ذ.م.م( 

 )�شركة �شفيق العدوان و�شركاه(.2015/3/19159800اعمال ادامة ت�شغيل و�شيانة متحف الأردن 22/2015

6/2015
الزرق��اء  البيئية/حمافظ��ة  احلديق��ة  اإن�ش��اء 

الأوىل  )�شركة ان�ص اجلعافرة( 2015/3/23286423,685احلزم��ة 

 )�شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م( 1/4/20158882772,05تنفيذ �شد زرقاء ماعن85/2013

14/2015
تنفيذ م�شروع  مبنى اإدارة ال�شمان الجتماعي / 

5/4/2015996959فرع املفرق

 )�شركة خلف وحممد وخليفة املعادات 
/ املنظومة الأردنية للمقاولت الن�شائية 

و�شركة املعايطة وال�شكر / الكانون 
للمقاولت الن�شائية( 

 )�شركة ح�شن عطية واولده ذ.م.م( 8/4/201526241222,08اإن�شاء حمطة تنقية �شرق جر�ص 163/2013

264/2014
تنفيذ مدار�ص املجموعة الأوىل وتتكون من 
 )�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م( 9/4/20153436134,400اإ�شافات ل�شتة مدار�ص/حمافظة العا�شمة 

265/2014
تنفيذ مدار�ص املجموعة الثانية وتتكون من 

9/4/20153503285,875اإ�شافات ل�شبعة مدار�ص/ حمافظة )اربد،املفرق(
 )�شركة اجلود للمقاولت الن�شائية 

ذ.م.م( 

266/2014
تنفيذ مدار�ص املجموعة الثالثة وتتكون من 

 )�شركة املهند�ص للمقاولت ذ.م.م( 9/4/20152923761,920اإ�شافات خلم�شة مدار�ص/حمافظة اربد

249/2014 Water Smart Homes-Infrastructure Works
Russeifeh9/4/2015705169.4

 )�شركة عامر ال�شمور و�شريكه/الفلوجة 
للمقاولت( 

250/2014 Water Smart Homes-Infrastructure Works
Russeileh & Zarqa9/4/2015823039.2 )ال�شركة العمرية للمقاولت( 

251/2014 Water Smart Homes-Infrastructure Works
Zarqa9/4/2015821805.3 )ال�شركة العمرية للمقاولت( 

242/2014
الإ�شراف على تنفيذ مركز النطالق والو�شول يف 

 )�شيجما مهند�شون م�شت�شارون( 2015/4/20173068,800حمافظة معان

42/2015
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ م�ش��روع  مبنى اإدارة املوؤ�ش�ش��ة 

 )موؤ�ش�شة منار مهند�شون م�شت�شارون( 2015/4/21100950العامة لل�شمان الجتماعي/جنوب عمان
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9/2015
الإ�شراف على تو�شعة و�شيانة طريق املفرق/رحاب 

2015/4/22496440)املرحلة الثانية( 
 )�شركة دار العمران للبنية التحتية 

والبيئة( 

2015/4/22523248الإ�شراف على تنفيذ طريق الأزرق/الب�شرية 11/2015
 )مركز الإ�شت�شارات الهند�شية �شجدي 

و�شركاه( 

12/2015
الإ�شراف على ا�شتكمال طريق موؤتة / كرثبا /

 )املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 2015/4/22845272الأغوار )املرحلة الأخرية( 
 ))ACE(

43/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ  

 )مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية( 2015/4/22187500ملدار�ص جديدة وا�شافات �شفية يف اإقليم ال�شمال 

44/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ  

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة( 2015/4/22181200ملدار�ص جديدة وا�شافات �شفية يف اإقليم الو�شط 

45/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ  

2015/4/22193000ملدار�ص جديدة واإ�شافات �شفية يف اإقليم اجلنوب
 )دار التخطيط لال�شت�شارات 

الهند�شية( 

10/2015
الإ�شراف على طريق ال�شونة اجلنوبية/تقاطع 

2015/4/23947150الكفرين
 )�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة 

والبيئة( 

2015/4/23555750الإ�شراف على تاأهيل �شارع امللكة نور / الزرقاء  13/2015
 )�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات 

الهند�شية والبيئية( 

171/2014
ا�شتكمال اأعمال م�شروع حتديث �شبكة املياه 

2015/4/23284153والو�شالت املنزلية لبلدة �شوف/جر�ص
 )�شركة غازي حمدان و�شريكه 

للمقاولت( 

2/2015
اإن�شاء مدر�شة حي الرتكمان الأ�شا�شية للبنن / 

 )�شركة احمد اأبو �شويد واولده( 4/5/20151339547,560حمافظة اربد 

 )�شركة املنظومة الردنية للمقاولت( 2015/5/211799284,275تنفيذ مركز الإنطالق والو�شول يف حمافظة معان240/2014

54/2015
اإن�ش��اء طري��ق ت��ل امل�ش��مى - احل��دلت / ال�ش��ريط 

 )�شركة امل�شاريع املتحدة( 2015/6/41862932,500احل��دودي 

55/2015
اإن�شاء طريق احلدلت - الركبان/اجلزء الأول/

2015/6/43083850,500ال�شريط احلدودي
 )ابو �شريخ للمقاولت/�شركة ابو �شريخ 

للطرق واحلفريات( 

21/2015

ملدار���ص  �شفي��ة  اإ�شاف��ات  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 
والثالث��ة والثاني��ة  الأوىل  املجموع��ة 

  )USAID( واملمولة من
 )دار العمران( 2015/6/8416000

49/2015
مل�ش��روع  والوثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
 )�شركة الدار العربية( 2015/6/9115000اإعادة تاأهيل ري ح�ش��بان-الكفرين/ املرحلة الثانية

32/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عط�اء 

 )مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي( 2015/6/11110900التنفيذ  ملدار�ص جديدة يف اقليم ال�شمال 

33/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ  

 )ركن الأردن لال�شت�شارات الهند�شية( 2015/6/1188205ملدار�ص جديدة يف اقليم الو�شط املجموعة الوىل
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34/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ  

 )�شركة ركن الهند�شة( 2015/6/1195483ملدار�ص جديدة يف اقليم الو�شط املجموعة الثانية

63/2015

الإ�شراف على تنفيذ خط املياه الناقل من حمطة 
�شخ ال�شلطاين اىل حمطة �شخ الغوير/حمافظة 

الكرك
 )�شركة �شيجما مهند�شون م�شت�شارون( 2015/6/11216158

47/2015
ت�ش��طيب وتاأهي��ل مبن��ى وزارة ال�ش��وؤون ال�شيا�ش��ية 

2015/6/141448109,323والربملاني��ة اجلدي��د يف منطق��ة وادي �شق��رة
 )املوؤ�ش�شة املركزية للمقاولت/�شركة 

علي ماهر جرار و�شركاه( 

41/2015
تنفيذ مبنى املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي / 

2015/6/141149709,849فرع جنوب عمان

 )موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 
الن�شائية / زياد حممد حمدان احلجاج 

و�شركة �شامي والعدوان / القارب 
للمقاولت( 

64/2015

عط��اءات  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ  لإن�ش��اء مراك��ز �شحي��ة وتو�ش��عة وحتدي��ث 

مراك��ز �شحي��ة قائم��ة )املجموع��ة الأوىل(
 )ركن الأردن لال�شت�شارات الهند�شية( 2015/6/16105440

65/2015

عط��اءات  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ  لإن�ش��اء مراك��ز �شحي��ة وتو�ش��عة وحتدي��ث 

مراك��ز �شحي��ة قائم��ة )املجموع��ة الثاني��ة(
 )�شركة الدار العربية للهند�شة( 2015/6/16105800

56/2015

اإعادة تاأهيل اأجزاء من الطريق ال�شحراوي 
بالجتاهن مبواقع متعددة من اجليزة ولغاية 

ج�شر الكرك
 )�شركة الآليات العامة( 2015/6/165851392

248/2014
اإن�شاء مدر�شة مثلث املزرعة الأ�شا�شية املختلطة/

2015/6/17898909,125حمافظة املفرق

 )�شركة اإ�شماعيل الهر�ص و�شركاه / 
موؤ�ش�شة اإ�شماعيل للمقاولت وال�شيانة 

العامة( 

 )موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت( 2015/6/254038084,520م�شروع تو�شعة م�شت�شفى الأمرية رحمة/اربد19/2015

53/2015
تنفي��ذ مبن��ى م�ش��تودعات مركزي��ة للموؤ�ش�ش��ة العام��ة 

2015/6/291756441,500لل�شمان الجتماعي/ اجلويدة/حمافظة العا�شمة

 )�شركة خالد وا�شامة ح�شن / موؤ�ش�شة 
الربيق للمقاولت الن�شائية+الفلك 

الدولية للمقاولت / �شركة الدعا�شن 
واحلنيفات( 

37/2015
اإن�ش��اء مدر�ش��ة فاطم��ة الزه��راء الثانوي��ة للبن��ات 

2015/7/81443797,420ل��واء م��اركا - حمافظ��ة العا�شم��ة

 )�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه/
موؤ�ش�شة ا�شماعيل للمقاولت وال�شيانة 

العامة( 

68/2015
اإن�شاء مدر�شة الطيبة الثانوية للبنن/حمافظة 

 )�شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م( 2015/7/91256163,680الكرك

17/2015

 تاأهيل مبنى اإدارة املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان
2015/7/121823557  الجتماعي /فرع وادي �شقرة

 )موؤ�ش�شة املهند�ص عاكف ابو حجر 
للتعهدات العامة/عاكف عبد الرزاق 

خليل ابو حجر+ �شركة �شلواين للتجارة 
والتعهدات( 



167

املناق�س الفائزقيمة العطاء/ بالدينارتاريخ الإحالةاإ�شم العطاءرقم العطاء

30/2015
اإن�شاء اإ�شافات �شفية ملدر�شة اأبو حامد الأ�شا�شية 

2015/7/15199240املختلطة/عن البا�شا
 )موؤ�ش�شة املهند�ص ح�شن العدوان 

للمقاولت( 

48/2015
تنفيذ خط مياه الثالجة - ال�شهابية - ال�شمرا - 

 )Lot-3A( 2015/7/16745113,600البقيع/حمافظة الكرك
 )موؤ�ش�شة وردان للهند�شة 

واملقاولت( 

73/2015
الإ�شراف على اإعادة تاأهيل اأجزاء من الطريق 

2015/7/26280570ال�شحراوي
 )دار العمران للبنية التحتية والبيئة - 

مهند�شون م�شت�شارون( 

/29/2015
mcc

 WAJ Administration Building Activity -
Zarqa Governorate2015/7/27846397.5 )املناق�ص )�شركة القي�شر للمقاولت

70/2015
اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 

 )ركن الهند�شة( 2015/8/17208290مل�شاريع اأبنية حكومية

/1/2015
mcc

Request for Quotations
MCA-Jordan / Shopping For

 Water Meters Testing Project Zarqa
Governorate

2015/8/2310161.07  )Reetaj Technology & Technical
 Services(

35/2015
تنفيذ خط املياه الناقل من حمطة �شخ ال�شلطاين 

 )�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت( 2015/8/307980741اىل حمطة �شخ الغوير/حمافظة الكرك

89/2015
الإ�شراف على اإن�شاء مركز �شحي املن�شورة 

2015/9/1555940ال�شامل/حمافظة الطفيلة  
 )مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية( 

51/2015
الإ�شراف على مبنى خمتربات الرقابة الدوائية 

 )مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي( 2015/9/16215600والغذائية /�شفا بدران/حمافظة العا�شمة

108/2015

الإ�شراف على تنفيذ مبنى املركز الإقليمي لتدري�ص 
علوم وتكنولوجيا الف�شاء لغرب اآ�شيا/الأمم 

املتحدة/�شفا بدران/حمافظة العا�شمة 
2015/9/20115470

 )دار التخطيط لال�شت�شارات 
الهند�شية( 

82/2015
ان�شاء مدر�شة كفر �شوم ال�شا�شية لواء بني كنانة/

2015/9/3058215,240حمافظة اربد
 )�شركة منار العمران العاملية /�شركة 

ذياب �شقور و�شركاه( 

102/2015
تو�شعة وحتديث م�شت�شفى غور ال�شايف/ حمافظة 

 )�شركة بابل للمقاولت( 2015/9/302199023الكرك

117/2015
الإ�شراف على تو�شعة وحتديث م�شت�شفى غور 

 )الباحة لال�شت�شارات الهند�شية( 2015/9/30139900ال�شايف/حمافظة الكرك

105/2015
ان�شاء مدر�شة ملكا الثانوية للبنن/لواء بني 

 )�شركة ممدوح فندي غرايبة و�شركاه( 1/10/2015874862,200كنانة/حمافظة اربد  

106/2015
ان�شاء مدر�شة حرثا ال�شا�شية للبنن/لواء بني 

2015/10/1749382,215كنانة/حمافظة اربد 
ب )موؤ�ش�شة جربيل الزبيدي للمقاولت/

جربيل �شالح ح�شن الزبيدي( 

40/2015
تقدمي اخلدمات الهند�شية لدرا�شة وت�شميم �شد 

2015/10/13348805وادى ع�شال/الكرك

Joint Venture
 ALMostaqbabl Engineering and
                Environmental Consultants
                   Pakistan Engineering Services
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2015/124
تنفيذ وحدات )T-Shelters Market( يف خميم 

 )�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م( 2015/10/18157625خميزن الغربي/الأزرق  

101/2015

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
لإن�شاء نواة اأربعة مدار�ص واإ�شافات ملدار�ص 

قائمة/حمافظتي جر�ص وعجلون املجموعة )ب(
19/10/201589059,400

 )�شركة الئتالف لال�شت�شارات 
الهند�شية)ما�شي و�شركاهم(( 

100/2015

اإعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
لإن�شاء نواة خم�شة مدار�ص واإ�شافات ملدار�ص 

قائمة/حمافظة عجلون املجموعة )اأ(
19/10/201582720

 )مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 
الهند�شية( 

2015/125
تنفيذ طرق داخل خميم الزعرتي واإن�شاء �شاحة 

 )�شركة حممد جراد الطراونه واولده( 2015/10/19294960�شمن خميم خميزن الأزرق

107/2015
اإن�شاء مدر�شة الفوارة الأ�شا�شية املختلطة/ 

19/10/2015961697,275حمافظة جر�ص

 )املوؤ�ش�شة القت�شادية والجتماعية 
للمتقاعدين الع�شكرين واملحاربن 

القدماء( 
2015/10/252832227,099تنفيذ ج�شر وادي النقع )احل�شا(/غور ال�شايف91/2015

 )اأبو �شريخ للمقاولت/�شركة اأبو �شريخ 
للطرق واحلفريات( 

2015/99
اإن�شاء مدر�شة الدي�شة الأ�شا�شية للبنات / حمافظة 

2015/10/221343444,640العقبة
 )�شركة رامي زيادين و�شركاه / رامي 

زيادين و�شركاه للمقاولت( 

2015/123
ال�شراف على اإن�شاء مدر�شة الدي�شة الأ�شا�شية 

 )�شركة الت�شاميم احل�شرية( 2015/10/22105840للبنات/حمافظة العقبة

83/2015
تاأهيل و�شيانة مبنى املجل�ص الطبي الردين واإن�شاء 

25/10/2015724525,147القاعة املحو�شبة/حمافظة العا�شمة
 )موؤ�ش�شة الرائد الوطنية للهند�شة/

�شربي عبداهلل حممود ح�شن( 

2015/120

ال�شراف على تنفيذ مدر�شة ملكا الثانوية للبنن/
حمافظة اربد ومدر�شة حرثا الأ�شا�شية للبنن/

حمافظة اربد ومدر�شة كفر�شوم الأ�شا�شية للبنن/
حمافظة اربد

 )مكتب جمال ال�شخ�شري( 2015/10/28202390

36/2015

تنفيذ مبنى املركز الإقليمي لتدري�ص علوم 
وتكنولوجيا الف�شاء لغرب اآ�شيا �شفا بدران

)املرحلة الأوىل( /حمافظة العا�شمة 
2015/10/283548314,437

 )�شركة الطعاين و�شديفات / موؤ�ش�شة 
الطعاين و�شديفات للتعهدات( 

98/2015
الإ�شراف على تنفيذ مركز النطالق والو�شول يف 

2015/11/4185600حمافظة اربد
 )�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة 

والبيئة( 

2015/122
تنفيذ اأعمال �شيانة خمتلفة ملبنى ق�شر العدل / 

5/11/2015298508العبديل حمافظة العا�شمة 
 )�شركة عماد اجلندي و�شركاه/موؤ�ش�شة 

اجلندي للعزل وال�شيانة( 

50/2015
تنفيذ م�شروع مبنى خمتربات الرقابة الدوائية 

8/11/20154093087,57والغذائية/ �شفا بدران/العا�شمة
 )�شركة �شالح خلف احلجاج و�شركاه( 

2015/116
اإن�شاء مبنى املعهد الق�شائي الأردين/ حمافظة 

 )�شركة ان�ص العناين و�شركاه( 2015/11/117146256,223العا�شمة
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2015/110

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
لن�شاء مدار�ص جديدة واإ�شافات ملدار�ص قائمة/

اإقليم ال�شمال )املجموعة اأ( 
17/11/2015170370

 )�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات 
الهند�شية والبيئية( 

2015/111

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ لن�شاء مدار�ص جديدة واإ�شافات ملدار�ص 
قائمة/اإقليم ال�شمال )املجموعة ب ب 2015/11 
والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ لن�شاء مدار�ص 

جديدة واإ�شافات ملدار�ص قائمة/اإقليم ال�شمال 
)املجموعة اأ((

 )مكتب وهيب مدانات( 17/11/2015170660

2015/112

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ لن�شاء مدار�ص جديدة واإ�شافات ملدار�ص 

قائمة/اإقليم الو�شط )املجموعة اأ ب 2015/11 
والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ لن�شاء مدار�ص 

جديدة واإ�شافات ملدار�ص قائمة/اإقليم ال�شمال 
)املجموعة اأ((

 )مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي( 17/11/2015174140

2015/113

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ لن�شاء مدار�ص جديدة واإ�شافات ملدار�ص 
قائمة/اإقليم الو�شط )املجموعة ب ب 2015/11 

والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ لن�شاء مدار�ص 
جديدة واإ�شافات ملدار�ص قائمة/اإقليم ال�شمال 

)املجموعة اأ((

 )ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية( 17/11/2015186146

2015/114

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ لن�شاء مدار�ص جديدة واإ�شافات ملدار�ص 

قائمة/اإقليم اجلنوب )املجموعة اأ ب 2015/11 
والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ لن�شاء مدار�ص 

جديدة واإ�شافات ملدار�ص قائمة/اإقليم ال�شمال 
)املجموعة اأ((

 )الدار العربية للهند�شة( 17/11/2015242000

2015/115

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ لن�شاء مدار�ص جديدة واإ�شافات ملدار�ص 
قائمة/اإقليم اجلنوب )املجموعة ب ب 2015/11 
والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ لن�شاء مدار�ص 

جديدة واإ�شافات ملدار�ص قائمة/اإقليم ال�شمال 
)املجموعة اأ((

 )�شركة ركن الهند�شة( 17/11/2015199080

25/10/2015242227.200تنفيذ مركز الإنطالق والو�شول يف حمافظة اإربد2015/81

موؤ�ش�شة دجلة للمقاولت الإن�شائية 
ذ.م.م +�شركة زهري وزهدي طبيب 
للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م. اإخوان 

للمقاولت الإن�شائية.
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2015/87
تنفيذ م�شروع  مدينة الطفيلة ال�شناعية - املرحلة 

2015/11/266478720.8الأوىل 

 )ائتالف �شركة حممد يو�شف 
ال�شباطات و�شركاه للتعهدات مع �شركة 

مدانات للتعهدات ذ.م.م( 

2015/11/263895341.9تنفيذ م�شروع  مدينة جر�ص ال�شناعية 2015/92

مت )ائتالف �شركة اأبناء علي الزعبي مع 
�شركة حممد الروا�شدة واأولده / حممد 

الروا�شدة واأولده للمقاولت( 

2015/94
تنفيذ م�شروع  مدينة مادبا ال�شناعية - املرحلة 

 )�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م ( 2015/11/266476954.4الأوىل 

2015/96
تنفيذ م�شروع مدينة ال�شلط ال�شناعية- املرحلة 

2015/11/264748174.6الأوىل 

 )ائتالف �شركة العربية الدولية 
لالإن�شاءات واملقاولت ذ.م.م مع �شركة 

حممد �شبحي اأبو را�شي و�شركاه/�شركة 
الديرة للمقاولت( 

2015/103
تنفيذ مدر�شة حي ال�شهل ال�شا�شية املختلطة/

2015/12/31041229,960املفرق
 )�شركة الطعاين و�شديفات/موؤ�ش�شة 

الطعاين و�شديفات للتعهدات( 

79/2015
تنفيذ م�شروع اإعادة تاأهيل ال�شد التحويلي يف 

2015/12/3655448منطقة تالل الذهب
 )موؤ�ش�شة القد�ص الكربى للتعهدات/

حممود علي حممود حموده( 

2015/130
الإ�شراف على تنفيذ م�شروع ج�شر واأعمال حمايات 

7/12/2015328070وادي النقع )احل�شا(/غور ال�شايف
 )دار العمران والبيئة - مهند�شون 

م�شت�شارون( 

2015/88
الإ�شراف تنفيذ م�شروع مدينة الطفيلة ال�شناعية 

9/12/2015558344- املرحلة الأوىل
 )�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات 

الهند�شية والبيئية( 

9/12/2015587993.6الإ�شراف تنفيذ م�شروع مدينة جر�ص ال�شناعية2015/93
 )املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 

 ))ACE(

2015/95
الإ�شراف تنفيذ م�شروع مدينة مادبا ال�شناعية- 

9/12/2015567407.8املرحلة الأوىل
 )�شركة اأرابتك جرادنه مهند�شون 

ومعماريون( 

2015/97
الإ�شراف تنفيذ م�شروع مدينة ال�شلط ال�شناعية- 

9/12/2015616734.4املرحلة الأوىل
 )�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة 

والبيئة( 

/90/2015
mcc

 Audit of MCC Resources Financial
Managed by MCA-Jordan2015/12/8150750.04 )BDO( 

2015/154
اإن�شاء املبنى الذكي الثالث �شمن منطقة اربد 

2015/12/102195626,600التنموية/حمافظة اربد
 )�شركة الأنباط العرب للمقاولت 

الن�شائية ذ.م.م( 

2015/129

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة الزراعة ال�شا�شية 
املختلطة/حمافظة عجلون ومدر�شة المري حمزة 

الأ�شا�شية للبنن/حمافظة عجلون ومدر�شة 
الفوارة الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة جر�ص

 )ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية( 2015/12/10198290
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2015/131
الإ�شراف على تنفيذ مبنى املعهد الق�شائي 

2015/12/13283740الردين/ حمافظة العا�شمة
 )�شركة ركن الردن لال�شت�شارات 

الهند�شية( 

2015/128
الإ�شراف على تنفيذ طابق اإ�شايف وتاأهيل مبنى 

2015/12/1355252قائم يف املجل�ص الطبي الأردين/حمافظة العا�شمة
 )�شركة املهند�ص للعمارة احلديثة 

لال�شت�شارات( 

2015/133
الإ�شراف على تنفيذ مركز دير عال للبحث 

2015/12/1385068والإر�شاد الزراعي/حمافظة البلقاء  
 )�شركة املهند�ص للعمارة احلديثة 

لال�شت�شارات( 

2015/126
تنفيذ اأعمال البنية التحتية مل�شروع اإ�شكان 

2015/12/15980899اليتيمة/املوقر

 )ائتالف �شركة احمد داود الطراونه 
واولده مع �شركة الكفاءات للمقاولت 

الن�شائية( 

2015/150
الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة البي�شاء الأ�شا�شية 

 )مكتب املهند�ص جمال ال�شخ�شري( 2015/12/1572660املختلطة/حمافظة العا�شمة/ لواء ماركا 

 )�شركة تكنولوجيا الطرق( 2015/12/161136219,040اإعادة تاأهيل وحماية موقع حمامات عفرا2015/62

2015/119
تنفيذ خطوط �شرف �شحي خلدمة املناطق 

)Package-1-( 29/12/20151193915املتفرقة يف وادي مو�شى
 )�شركة اأحمد يو�شف ال�شباطات 

واأولده( 

2015/148
 / املختلط��ة  الأ�شا�ش��ية  البي�ش��اء  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 

 )التقنية املتجددة للمقاولت( 29/12/20151051420,781حمافظ��ة العا�شم��ة

2015/12/301636846,960م�شروع ا�شتغالل مياه ابار العبدلية/حمافظة معان2015/134
 )�شركة �شميح علقم وحممد ابو �شمره/

القطاع للمقاولت( 

2015/158
اإن�ش��اء مدر�ش��ة نزه��ة �ش��حاب الثانوي��ة للبن��ات / 

 )التقنية املتجددة للمقاولت( 31/12/20151146775,703حمافظ��ة العا�شم��ة

2015/162
ال�شراف على تنفيذ م�شروع ان�شاء مركز �شحي 

 )موؤ�ش�شة اجلذور( 31/12/201566000املغري/ حمافظة اربد

2015/142

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة الريموك الأ�شا�شية 
املختلطة/حمافظة البلقاء ومدر�شة �شرار بن 
الزور الأ�شا�شية املختلطة / حمافظة البلقاء 
ومدر�شة الكمالية الأ�شا�شية للبنن/حمافظة 

العا�شمة

 )مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية( 31/12/2015244940

2015/144

الإ�شراف على تنفيذ مدر�شة اإ�شكان الكهرباء 
الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة العا�شمة ومدر�شة 

رجم ال�شامي الأ�شا�شية املختلطة/حمافظة 
العا�شمة ومدر�شة �شعد بن اأبي وقا�ص الأ�شا�شية 

املختلطة/حمافظة الزرقاء

 )مكتب وهيب مدانات( 31/12/2015235760

2015/121

ال�شراف على تنفيذ مدر�شة الربة الغربية  
ال�شا�شية املختلطة/حمافظة الكرك ومدر�شة 

العي�ص ال�شا�شية/حمافظة الطفيلة  
31/12/2015161200

 )دار التخطيط لال�شت�شارات 
الهند�شية( 
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2015/143

ال�شراف على تنفيذ مدر�شة �شوم الأ�شا�شية 
املختلطة ومدر�شة حكما ال�شا�شية للبنات/

حمافظة اربد 
 )مكتب وهيب مدانات( 31/12/2015185750

2015/145

ال�شراف على تنفيذ مدر�شة عبن  ال�شا�شية 
املختلطة ومدر�شة �شامتا ال�شا�شية للبنن / 

حمافظة عجلون  
31/12/2015160700

 )الئتالف لال�شت�شارات الهند�شية/
ما�شي و�شركاهم( 

 )�شركة احمد ابو �شويد واولده( 2015/12/31927207.833ان�شاء مركز �شحي املغري/حمافظة اربد2015/156

1/2/2015419256,002اإن�شاء مركز �شحي الرو�شة الويل/لواء ناعور2014/243
 )�شركة حربي احلجاج و�شريكه/حربي 

احلجاج للمقاولت الإن�شائية( 

2015/243
ا�شتكمال اأعمال العطاء املركزي رقم )5/2012( 
 )موؤ�ش�شة كمال تيم للمقاولت( 31/3/20151496058,635اخلا�ص باإن�شاء نواة مدينة ريا�شية يف الر�شيفة 

2015/52

اعداد الدرا�شات والت�شاميم ووثائق عطاء التنفيذ 
مل�شاريع املبادرات امللكية: 

1-ان�شاء مركز �شحي مثلث الزميالت ال�شامل يف 

لواء املوقر
2-تو�شعة و�شيانة مركز �شحي اجليزة ال�شامل/

حمافظة العا�شمة

 )املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي( 19/5/201536600

2015/61

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ  مل�ش��روع اإن�ش��اء مدر�ش��ة املوق��ر املهني��ة/

العا�شم��ة حمافظ��ة 
 )مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي( 2/6/201533800

2015/31

/19( رق��م  العط��اء  اأعم��ال  تنفي��ذ  ا�ش��تكمال 
مب��ادرة/2012( املرك��ز التنم��وي ال�ش��امل/ خمي��م 

جر���ص
 )�شركة الفخر للمقاولت ذ.م.م( 2/6/2015327620,480

2015/67

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ لغاي��ات اإن�ش��اء م�شن��ع للخياط��ة واحلياك��ة 

اجلنيد/عجل��ون بلدي��ة  منطق��ة  يف  ال�شناعي��ة 
 )مكتب وهيب مدانات( 23/7/201569600

6/8/2015919623,170ان�شاء ملعب الطيبة/حمافظة اربد2015/71
 )�شركة عبداملعطي حممد فا�شل 

و�شركاه( 

املجموع 199968056,3 دينارعدد العطاءات 152 عطاء
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5/1/20162567006.87م�شروع التكيف مع التغري املناخي122/2014
 Dorsch International Consultants

 Gmbh +AHT Group AG +
 MOSTAQBAL Engineering
Environmental Consultants

2015/147
 / املختلط��ة  الأ�شا�ش��ية  الزراع��ة  مدر�ش��ة  ان�ش��اء 

حمافظ��ة عجل��ون
2016/1/6)1179244(  

موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 
الن�شائية/زياد حممد حمدان احلجاج

2015/164

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة املن�ش��ورة الأ�شا�ش��ية 
لالإن��اث  الثانوي��ة  املن�ش��ورة  ومدر�ش��ة  املختلط��ة 
ومدر�ش��ة املن�ش��ورة الأ�شا�ش��ية للبن��ن- حمافظ��ة 

العا�شم��ة

مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية  )260980(10/1/2016

2015/151
و�ش��كن  اجلامع��ة  ل��واء  مت�شرفي��ة  مبن��ى  تنفي��ذ 

العا�شم��ة  )1233060.070(18/1/2016املت�شرف/حمافظ��ة 
 موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت 

الن�شائية

157/2015
ان�ش��اء مدر�ش��ة املل��ك عب��د اهلل الث��اين للتمي��ز يف 

20/1/20162683398.4ل��واء �ش��حاب العا�شم��ة
�شركة النباط العرب للمقاولت 

الن�شائية ذ.م.م 

165/2015
الأ�شا�ش��ية  زويتين��ة  ام  مدر�ش��ة  وتو�ش��عة  اإن�ش��اء 

العا�شم��ة حمافظ��ة  �شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م  )1220936.319(2016/1/21املختلط��ة/ 

168/2015
تنفي��ذ اعم��ال تكميلي��ة مللع��ب الو�ش��طية حمافظ��ة 

برفيليا للمقاولت الن�شائية20/1/2016211449.45اربد

159/2015

املختلط��ة/  الأ�شا�ش��ية  را���ص  اإن�ش��اء مدر�ش��ة ذات 
ل��واء امل��زار اجلنوب��ي ومدر�ش��ة امل�ش��ريفة الأ�شا�ش��ية 

للبنن/حمافظ��ة الك��رك
�شركة ال�شاهر للمقاولت ذ.م.م  )1627838.860(2016/1/28

2015/169

اإع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء 
اخلا�ش��ة اإن�ش��اء: التنفي��ذ 

1. م�ش��روع مبن��ى حمكم��ة �شلح ال�ش��وبك / حمافظة 
معان

2. م�ش��روع مبن��ى مرك��ز ثق��ايف عجل��ون / حمافظ��ة 
عجلون

مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية  )67019(1/2/2016

2015/170

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
مب��اين  تاأهي��ل  واع��ادة  تو�ش��عة  مل�ش��روع  التنفي��ذ 

احلكوم��ي الرمث��ا  م�شت�ش��فى 
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية2016/4/14197548

2015/172
للتمي��ز  الث��اين  عب��داهلل  مدر�ش��ةامللك  ان�ش��اء 

العا�شم��ة حمافظ��ة  2016/2/42926890.425املقابل��ن 
موؤ�ش�شة اللفداوي للمقاولت النا�شئية /
�شركة ورثة نهاد �شعيد م�شعود اللفداوي
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175/2015
الزراع��ي/ الإقرا���ص  موؤ�ش�ش��ة  مبن��ى  اإن�ش��اء 

الزرق��اء  )373364.500(1/2/2016حمافظ��ة 
)ال�شركة العمرية للمقاولت/�شركة 
حممد ابراهيم عبدالقادر و�شريكته 

173/2015
موق��ع  وحماي��ة  تاأهي��ل  اإع��ادة  عل��ى  الإ�ش��راف 

الطفيل��ة حمافظ��ة   / عف��را   )144954(2016/2/7حمام��ات 
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي 

 )ACE(

1/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
التنفي��ذ لن�ش��اء �ش��احات ومب��اين مديري��ة مكافح��ة 
التهري��ب ومديري��ة الرتفي��ق اجلمرك��ي يف حمافظ��ة 

الزرق��اء

24/5/2016180844
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 

والبيئة

2/2016
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ م�ش��روع ق�ش��ر ع��دل مع��ان / 

ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية  )280970(2016/2/15حمافظة معان

3/2016
ال�ش��راف عل��ى م�ش��روع التطوي��ر ال�ش��ياحي لرب��ط 

مكتب وهيب مدانات2016/3/24197100مدين��ة الطفيلة

4/2016
ان�ش��اء مدر�ش��ة امل��ره ال�شا�ش��ية للبن��ن / حمافظ��ة 

�شركة الو�شاحي للتعهدات2016/4/141336085.45املفرق

6/2016
العط��اء اخلا���ص بتنفي��ذ الطري��ق اخلا���ص ملدين��ة 

�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكه2016/2/281194922الب��رتاء

7/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
التنفي��ذ لن�ش��اء م�شن��ع اللب�ش��ة اجلاه��زة للم��زار 
ال�ش��مايل وم�شن��ع اللب�ش��ة اجلاهزة ل��واء بني كنانه

مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي2016/2/987023.2

9/2016
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ ا�شاف��ات �شفي��ة ملدر�ش��ة ام 

�شركة الباحة لال�شت�شارات الهند�شية  )133040(2016/2/15زويتينة  

10/2016
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة عاتك��ة بن��ت عب��د 

�شركة ركن الهند�شة  )160628(2016/2/15املطل��ب

11/2016
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة امل�ش��ريفة ال�شا�ش��ية 

ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية  )228890(2016/2/15ومدر�ش��ة ذات را�ص ال�شا�شية

12/2016
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة احلارثي��ة  ال�شا�ش��ية 

 )233216(2016/2/15ومدر�شة الغوير الثانوية للبنن
مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية 

13/2016
ال�شا�ش��ية  امل��زة  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 

�شركة �شبيل للهند�شة  )237200(2016/2/15للبن��ن ومدر�ش��ة ح��ي ال�ش��هل ال�شا�ش��ية

14/2016
ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة عائ�ش��ة ال�شا�ش��ية 

 )168512(2016/2/15املختلط��ة
مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 

الهند�شية 
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16/2016

ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة امللك عب��داهلل الثاين 
الث��اين  عب��داهلل  املل��ك  ومدر�ش��ة  للتميز/�ش��حاب 

للتمي��ز/ املقابل��ن
�شركة ركن الهند�شة  )334348(2016/2/15

15/2016
ل��واء  مت�شرفي��ة  مبن��ى  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 

املت�ش��رف و�ش��كن  �شركة الباحة لال�شت�شارات الهند�شية  )153480(16/2016/2اجلامع��ة 

166/2015
يف  والإن��اث/  للذك��ور  املن�ش��ورة  مدار���ص  اإن�ش��اء 

�شركة حممد العيدي واأولده ذ.م.م  )6256352.445(2016/2/16منطق��ة خرب��ة م�ش��لم حمافظ��ة العا�شم��ة

80/2015

/حمافظ��ة  الأ�شا�ش��ية  ق�ش��ري  اأم  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 
العا�شم��ة ومدر�ش��ة ال�شاف��ح الأ�شا�ش��ية / حمافظ��ة 

البلقاء
2016/2/21)4170806.733( 

�شركة منر اللوزي و�شركاه للمقاولت 
العامة 

2015/135
 / املختلط��ة  ال�شا�ش��ية  الريم��وك  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 

 )2375564.820(22/2/2016حمافظ��ة البلق��اء 
ملوؤ�ش�شة احل�شام للتعهدات العامة / 
توفيق ابراهيم �شليمان ابو حمفوظ 

2015/136

ال�شا�ش��ية  الزور  ب��ن  �ش��رار  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 
الكمالي��ة  ومدر�ش��ة  البلق��اء  املختلطة/حمافظ��ة 

العا�شم��ة  للبنن/حمافظ��ة  ال�شا�ش��ية 
22/2/2016)2591453.250( 

 �شركة النباط العرب للمقاولت 
الن�شائية 

2015/137

تنفي��ذ مدر�ش��ة �ش��وم ال�شا�ش��ية املختلطة/حمافظ��ة 
ارب��د ومدر�ش��ة حكم��ا ال�شا�ش��ية للبنات/حمافظ��ة 

اربد 
�شركة اجلود للمقاولت الن�شائية  )2985351.784(22/2/2016

2015/138
ال�شا�ش��ية  الكهرب��اء  ا�ش��كان  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 

العا�شم��ة   )1657358.505(22/2/2016املختلطة/حمافظ��ة 

�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه / 
موؤ�ش�شة ا�شماعيل للمقاولت وال�شيانة 

العامة 

2015/139

تنفي��ذ مدر�ش��ة رج��م ال�ش��امي ال�شا�ش��ية املختلط��ة 
/ حمافظ��ة العا�شم��ة ومدر�ش��ة �ش��عد ب��ن ابي وقا�ص 

ال�شا�ش��ية املختلطة/حمافظ��ة الزرق��اء 
22/2/2016)2953219.179( 

�شركة يو�شف احمد الب�شتنجي واخيه 
ذ.م.م 

2015/140

تنفي��ذ مدر�ش��ة الرب��ة الغربي��ة ال�شا�ش��ية املختلط��ة 
/ حمافظ��ة الك��رك ومدر�ش��ة العي���ص ال�شا�ش��ية/

حمافظ��ة الطفيل��ة 
22/2/2016)2259483.900( 

موؤ�ش�شة الرفيف للمقاولت/عبد اهلل 
�شليمان رفيفان املجايل 

2015/141
/ املختلط��ة  ال�شا�ش��ية  عب��ن  مدر�ش��ة  تنفي��ذ 

عجل��ون  حمافظ��ة 
22/2/2016)1082307.825( 

موؤ�ش�شة الليث للهند�شة واملقاولت / زايد 
حممود عبد الرحمن زايد 

2016/8
ومراجه��ة  لدرا�ش��ة  ا�شت�ش��ارية  خدم��ات  تق��دمي 

2016/2/9141832.32F. CONSULTING LLC2Aنوعي��ة البيان��ات

17/2016 
تنفي��ذ مبن��ى مق��ر جتم��ع جل��ان امل��راأة ومق��ر الحتاد 

موؤ�ش�شة ف�شل هنانده للمقاولت 2016/4/3218738الن�ش��ائي / حمافظة جر�ص

18/2016
ان�ش��اء م�شن��ع للحياك��ة للف��رع النتاج��ي يف منطق��ة 

�شركة �شم�ص العقبة للمقاولت الن�شائية )997416.980(1/3/2016ال�شاحلية/حمافظ��ة املفرق
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77/2015

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
حمافظ��ات  يف  للمعلم��ن  ن��وادي  لن�ش��اء  التنفي��ذ 

الك��رك(  ، ، مادب��ا  )جر���ص 
�شركة الطاللة لال�شت�شارات الهند�شية )152656(2/3/2016

27/2016
املختلط��ة/ ال�شا�ش��ية  عائ�ش��ة  مدر�ش��ة  ان�ش��اء 

الطفيل��ة  )1523273.560(13/3/2016حمافظ��ة 
�شركة عامر ال�شمور و�شريكه/ الفلوجة 

للمقاولت

2015/146
اإن�ش��اء مدر�ش��ة الم��ري حم��زة ال�شا�ش��ية للبن��ن /

�شركة خالد وفي�شل املرايات )818493.163(2016/3/13حمافظ��ة عجل��ون

2016/33
�ش��حاب  نزه��ة  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 

العا�شم��ة للذكور/حمافظ��ة  �شركة الت�شاميم احل�شرية )152490(2016/3/14الثانوي��ة 

2015/104
اإن�ش��اء مرك��ز دي��ر ع��ال للبح��ث والإر�ش��اد الزراع��ي/

 )869206.240(2016/3/14حمافظة البلقاء
باندا للمقاولت الن�شائية /�شركة زياد 

ال�شالحات و�شريكه

2015/152
اإن�ش��اء مرك��ز �شح��ي املن�ش��ورة ال�ش��امل/ حمافظ��ة 

 )1033500.880(2016/3/22الطفيلة

�شركة خالد عناد القي�شي وراأفت عناد 
القي�شي/موؤ�ش�شة املقاول الردين 

للمقاولت واعمال البناء

 )720047.750(2016/3/23تو�شعة مركز زوار مادبا وما حوله2015/118
�شركة ورثة اجمد املدانات/القوا�ص 

الهند�شية للمقاولت

 )1040590.760(2016/3/24تنفيذ م�شروع تطوير و�شط مدينة الطفيلة2015/171

�شركة خالد عناد القي�شي وراأفت عناد 
القي�شي/ موؤ�ش�شة املقاول الردين 

للمقاولت واعمال البناء

2016/30
اإن�ش��اء مدر�ش��ة حو�ش��ا الثانوي��ة للبن��ن/ حمافظ��ة 

�شركة مو�شى اجليو�شي و�شركاه )2139079.520(2016/3/27املفرق

2016/31
الأم��ري   ملدين��ة  خمتلف��ة  و�شيان��ة  حتدي��ث  اأعم��ال 

5/4/2016323657حم��زة لل�ش��باب العقب��ة

�شركة �شليمان ذياب �شالمه نعيمات 
واأولده / �شليمان ذياب واأولده للمقاولت 

الإن�شائية

35/2016

عب���د  بن��ت  اروى  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 
املطل�ب/ل����واء ماركا ومدر�ش��ة ام عطية ال�شا�شية/

ل��واء �شح���اب حمافظ��ة العا�شم��ة
�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة )215370(2016/3/29

37/2016
حمافظ��ة  ال�ش��امل  اجلي��زة  �شح��ي  مرك��ز  تنفي��ذ 

3/7/2016847095.2العا�شم��ة
موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت/ �شركة 
م�شطفى �شعبان و�شركاه للمقاولت

29/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ل ن�ش��اء م�شن��ع )هنج��ر( تدوي��ر ال��ورق 
و�شناع��ة الكرتون/ل��واء احل�ش��ينية/حمافظة مع��ان 
وم�شنع اللب�شة اجلاهزة/رحاب/ حمافظة املفرق

ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية )67216(2016/3/29
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موؤ�ش�شة �شند للتعهدات العامة 21/7/20162874300.94ان�شاء مدر�شة املوقر املهنية / حمافظة العا�شمة38/2016

26/2016
ان�ش��اء مدر�ش��ة عاتك��ة بن��ت عب��د املطل��ب الأ�شا�ش��ية 

 )1733672(2016/3/31املختلط��ة / البرتاء/حمافظ��ة معان
موؤ�ش�شة الليث للهند�شة واملقاولت / زايد 

حممود عبدالرحمن زايد

19/2016

ان�ش��اء مدر�ش��ة اروى بن��ت عب��د املطلب/ل��واء م��اركا 
ومدر�ش��ة ام عطية ال�شا�شية/لواء �شحاب حمافظة 

العا�شمة
2016/4/3)3445100.160( 

�شركة الزوايدة واحلنيطي/اردال 
للهند�شة واملقاولت

20/2016
نف��ق ح��ي ال�شحاب��ة عل��ى طري��ق مط��ار امللك��ة علي��اء 

 )1548300(2016/4/4الدويل
�شركة زكريا �شالح الطراونة للمقاولت 

ذ.م.م

32/2016
تنفي��ذ مدر�ش��ة غ��ور ال�ش��ايف الثانوي��ة للبنن/ل��واء 

موؤ�ش�شة دجلة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م )3112393(2016/4/4الغ��وار اجلنوبية/حمافظ��ة الكرك

149/2015
بالطفيل��ة  فرعي��ه  مي��اه  �ش��بكات  م�ش��روع  تنفي��ذ 

الطفيل��ة  )667911.200(2016/4/5البلد/حمافظ��ة 

موؤ�ش�شة ال�شيل للهند�شة واملقاولت 
الن�شائية/�شركة �شالح نزال وعلي 

احل�شن

34/2016
للبنن/ل��واء  الثانوي��ة  عبه��رة  ام  مدر�ش��ة  اإن�ش��اء 

العا�شم��ة ال�ش��ري/حمافظة   )1685604.420(5/4/2016وادي 
موؤ�ش�شة �شامي احلايف للمقاولت/�شامي 

حممد عي�شى احلايف

25/2016
اع��داد الدرا�ش��ات والت�شامي��م ووثائ��ق عط��اء تنفيذ 
27/3/2016181029.6لن�شاء مدار�ص مهنيه يف حمافظتي العا�شمة، اربد

�شركة الوائل لال�شت�شارات الفنية 
والهند�شية / مكتب �شبح لال�شت�شارات 

الهند�شية

39/2016

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ م�ش��روع مدر�ش��ة اأم عبه��رة 
الثانوي��ة للبنن/حمافظ��ة العا�شم��ة ومدر�ش��ة ن��دمي 

امل��الح الأ�شا�ش��ية للبنن/حمافظ��ة العا�شم��ة
�شركة �شبيل الهند�شة )265758.400(2016/4/13

42/2016

 2016/4 ا�ش��تكمال اعم��ال العط��اء املرك��زي رق��م 
اخلا���ص بان�ش��اء م�ش��ح ن�ش��ف ار�ش��ي جمم��ع الم��ري 

ح�ش��ن الريا�ش��ي - ال�ش��لط
�شركة زمزم للمقاولت الن�شائية ذ.م.م2016/4/25342304.75

50/2016

رب��اح  ب��ن  ب��الل  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 
ال�شا�ش��ية للبنن/حمافظة البلقاء ومدر�ش��ة عبا���ص 

العق��اد ال�شا�ش��ية للبنن/حمافظ��ة العا�شم��ة
�شركة ركن الهند�شة )226192(17/4/2016

58/2016

الثانوي��ة  حو�ش��ا  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 
للبنن املختلطة ومدر�ش��ة من�ش��ية ال�شلطة ال�شا�شية 

املختلط��ة /حمافظ��ة املف��رق
مكتب وهيب مدانات )271545(17/4/2016

48/2016

اخلليف��ة  من�ش��ية  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 
ال�شا�ش��ية املختلط��ة ومدر�ش��ة مركزي��ة يف رو�ش��ة 

الم��رية ب�ش��مة / حمافظ��ة املف��رق 
21/4/2016)257979( 

مكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات 
الهند�شية

 )6927720(24/4/2016تنفيذ مبنى ق�شر عدل معان/حمافظة معان167/2015
�شركة ارياف للمقاولت الن�شائية 

ذ.م.م/ارياف للكهروميكانيك
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 )772821.250(25/4/2016اإنارة طريق املريغة وراأ�ص النقب بطول 17 كم36/2016
�شركة �شفيق العدوان و�شركاه /العدوان 

للمقاولت

41/2016
ال�شناعي��ة/ معدنية/الرو�ش��ة  هناج��ر  اإن�ش��اء 

�شركة يو�شف ذنيبات و�شركاه )1835190.045(27/4/2016منطق��ة مع��ان التنموي��ة

127/2015

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
عط��اء التنفي��ذ لإن�ش��اء مركز النط��الق والو�شول يف 

حمافظ��ة ارب��د )املجم��ع ال�ش��مايل(
28/4/2016)66050.400( )Engicon( شركة امل�شت�شار للهند�شة�

176/2015

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع�����داد 
عط��اء التنفي��ذ لإن�ش��اء مركز الإنط��الق والو�شول يف 

ل��واء الرمثا
2/5/2016)75400( )Engicon( شركة امل�شت�شار للهند�شة�

74/2016

الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة باب عمان الأ�شا�ش��ية 
الها�ش��مية  ومدر�ش��ة  جر���ص  املختلطة/حمافظ��ة 

الأ�شا�ش��ية املختلطة/حمافظ��ة عجل��ون
ركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية )227650(5/5/2016

84/2016
الإ�ش��راف عل��ى تنفيذ مدر�ش��ة غور ال�ش��ايف الثانوية 

�شركة ركن الهند�شة )188904(10/5/2016للبنن ل�واء الغوار اجلنوبية/حمافظ�ة الك�رك

53/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م ال�ش��مال )املجموع��ة الوىل(
مبكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية )269700(11/5/2016

54/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م ال�ش��مال )املجموع��ة الثاني��ة(
�شركة الدار العربية للهند�شة )268500(11/5/2016

55/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م ال�ش��مال )املجموع��ة الثالث��ة(
�شركة الطاللة لال�شت�شارات الهند�شية )215700(11/5/2016

62/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م ال�ش��مال )املجموع��ة الرابع��ة(
مكتب �شبح لال�شت�شارات الهند�شية )272800(11/5/2016

63/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م ال�ش��مال )املجموع��ة اخلام�ش��ة(
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي )234350(11/5/2016

64/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م الو�ش��ط )املجموع��ة الوىل(
�شركة الطاللة لال�شت�شارات الهند�شية )190100(11/5/2016

65/2015

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م الو�ش��ط )املجموع��ة الثاني��ة(
�شركة بيطار مهند�شون م�شت�شارون )200000(11/5/2016
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66/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م الو�ش��ط )املجموع��ة الثالث��ة(
�شركة بيطار مهند�شون م�شت�شارون )205000(11/5/2016

67/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م الو�ش��ط )املجموع��ة الرابع��ة(
مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي )194900(11/5/2016

68/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م الو�ش��ط )املجموع��ة اخلام�ش��ة(
مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي )197400(11/5/2016

69/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م اجلن��وب )املجموع��ة الوىل(
�شركة الدار العربية للهند�شة  )279500(11/5/2016

70/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م اجلن��وب )املجموع��ة الثاني��ة(
مكتب وهيب مدانات )281000(11/5/2016

71/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م اجلن��وب )املجموع��ة الثالث��ة(
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية )251500(11/5/2016

72/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م اجلن��وب )املجموع��ة الرابع��ة(
�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية )251500(11/5/2016

73/2016

عط���اء  ووثائ��ق  والت�شامي����م  الدرا�ش���ات  اإع��داد 
التنفي��ذ ملدار���ص جدي��دة وا�شاف��ات �شفّي��ة ملدار���ص 

قائم��ة يف اقلي��م اجلن��وب )املجموع��ة اخلام�ش��ة(
املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي )240600(11/5/2016

90/2016
اإن�ش��اء مدر�ش��ة ب��اب عم��ان الأ�شا�ش��ية املختلط��ة/

  )1467272.730(17/5/2016حمافظ��ة جر���ص 
�شركة ثيودور الدير وم�شاركوه/املوؤ�ش�شة 

البحرانية لل�شيانة واملقاولت

47/2016
اإن�ش��اء مدر�ش��ة ن��دمي امل��الح ال�شا�ش��ية للبن��ن ل��واء 

�شركة عو�ص داود الطراونه و�شركاه )1768417.493(18/5/2016وادي ال�ش��ري/حمافظة العا�شم��ة

52/2016
اإن�ش��اء مدر�ش��ة �ش��امتا الأ�شا�ش��ية للبنن/حمافظ��ة 

�شرمة خالد وفي�شل املرايات )1072151.125(2016/5/19عجلون

28/2016/
mcc

 Procurement of Sewer Cleaning Jet
Vehicles and High Pressure Pump2016/6/1682512ال�شركة العمرية للمقاولت

106/2016

ال�ش��راف عل��ى تنفي��ذ مدر�ش��ة عب��د اهلل ب��ن رواح��ة 
ال�شا�ش��ية املختلط��ة ومدر�ش��ة املقد���ص ال�شا�ش��ية 

املختلطة/حمافظ��ة مع��ان
دارة عمان العربية للهند�شة )233136(2016/6/8
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102/2016
اإن�ش��اء ا�شاف��ات �شفي��ة ملدر�ش��ة الفيح��اء ال�شا�ش��ية 

الزرقاء  )780589.130(2016/6/8املختلطة/حمافظة 
موؤ�ش�شة ب�شار الهند�شية للمقاولت/

جمال كامل عزيز خليل

2015/132
تنفي��ذ طاب��ق اإ�ش��ايف واأعم��ال �شيان��ة خمتلف��ة ملبن��ى 

 )245595(2016/6/9مديرية اأ�ش��غال العقبة
موؤ�ش�شة جمال البزمليط الهند�شية 

للمقاولت

111/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ اخلا���ص باإن�ش��اء مبن��ى لدائ��رة الرا�ش��ي 

العا�شم��ة وامل�ش��احة/حمافظة 
�شركة الدار العربية للهند�شة )232650(2016/6/14

76/2016
زح��وم/ اإ�ش��كان  مل�ش��روع  التحتي��ة  البني��ة  اأعم��ال 

 )370000(23/6/2016الك��رك

الئتالف )�شركة بالل الفقري و�شركاه/
بالل الفقري و�شركاه للمقاولت مع �شركة 

اليمن للمقاولت(

2016/129
ملدار���ص  �شفي��ة  ا�شاف��ات  تنفي��ذ  عل��ى  الإ�ش��راف 

دارة عمان العربية للهند�شة )117774(26/6/2016قائم��ة /حمافظ��ة مع��ان 

2016/97
حمافظ��ة   / العقب��ة  �ش��رعي  ع��دل  ق�ش��ر  اإن�ش��اء 

 )1210387.785(25/7/2016العقب��ة

�شركة �شابر احلوامتة و�شريكه / 
الطريق ال�شريع للمقاولت الن�شائية مع 
�شركة �شفيق العدوان و�شركاه/العدوان 

للمقاولت

2015/163

وتوري��د  ت�شمي��م  م�ش��روع  اأعم��ال  تنفي��ذ 
وتركي��ب ورب��ط وت�ش��غيل و�شيان��ة خالي��ا �شم�ش��ية 
الطاق��ة  لإنت��اج   )Photovoltaic Systems(
الكهربائي��ة يف مب��اين املوؤ�ش�ش��ة العام��ة لالإ�ش��كان 
والتطوي��ر احل�ش��ري يف �شاحي��ة احل�ش��ن ومنطق��ة 

اب��و ن�ش��ري

�شركة قعوار للطاقة )219570(1/8/2016

44/2016

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع�����داد 
عطاء التنفيذ لإن�شاء مركز اإنطالق وو�شول البرتاء 

اخلارج��ي اجلدي��د/ ل��واء الب��رتاء
7/8/2016)58270( 

الئتالف )�شركة دار العمران للبنية 
التحتية والبيئة مهند�شون م�شت�شارون مع 
�شركة دار العمران للتخطيط والعمارة 

والهند�شة(

46/2016
املهني��ه  املوق��ر  مدر�ش��ة  تنفي��ذ  عل��ى  ال�ش��راف 
مكتب ال�شخرة امل�شرفة الهند�شي17/4/2016290440ومدر�ش��ة اب��ن زه��ر ال�شا�ش��ية حمافظ��ة العا�شم��ة

2016/75

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع�����داد 
عط��اء التنفي��ذ لإعادة تاأهيل مرك��ز اإنطالق وو�شول 

الب��رتاء الداخلي/ل���واء الب��رتاء
9/8/2016)65105( 

�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية 
والبيئية

82/2016
 - ح��الوة   - راج��ب  مي��اه  �ش��بكة  تاأهي��ل  م�ش��روع 

15/8/2016580070ال�شف��ا حمافظ��ة عجل��ون
موؤ�ش�شة حنظلة للمقاولت الن�شائية/

فوؤاد نوح �شليمان عي�شى
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51/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ )لإن�ش��اء مراك��ز �شحي��ة وتو�ش��عة وحتدي��ث 

مراك��ز �شحي��ة قائم��ة( )املجموع��ة الوىل(
�شركة ركن الهند�شة )137400(21/8/2016

60/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ )لإن�ش��اء مراك��ز �شحي��ة وتو�ش��عة وحتدي��ث 

مراك��ز �شحي��ة قائم��ة( )املجموع��ة الثاني��ة(
21/8/2016)152650( )Engicon( شركة امل�شت�شار للهند�شة�

61/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
التنفي��ذ )لإن�ش��اء مراك��ز �شحي��ة وتو�ش��عة وحتدي��ث 

مراك��ز �شحي��ة قائم��ة( )املجموع��ة الثالث��ة(
�شركة الدار العربية للهند�شة )157000(21/8/2016

/2016/146
mcc

 Procurement of Sewer Cleaning Jet
Vehicles and High Pressure Pump

�شح��ي  �ش��رف  خط��وط  تنظي��ف  اآلي��ات  �ش��راء 
ع��ايل �شغ��ط  وم�شخ��ة 

ال�شركة العمرية للمقاولت5/9/2016674500

2016/122
تنفي��ذ نظ��ام تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة م��ن الطاق��ة 

�شركة قعوار للطاقة )215451.800(5/9/2016ال�شم�ش��ية ملبنى جمل�ص النواب

2016/133
 - ح�ش��بان/الكفرين  ري  تاأهي��ل  اع��ادة  تنفي��ذ 

الثاني��ة  )3980956.500(5/10/2016املرحل��ة 
�شركة املجموعة الهند�شية للبناء 

والتكنولوجيا

2016/158

تاأهي��ل و�شيان��ة مبن��ى ق�ش��ر الع��دل الق��دمي ليت��م 
)12/10/20161880736.245ا�ش��غاله م��ن قب��ل حمكم��ة التمي��ز

موؤ�ش�شة هبه الهند�شية/�شركة جمال و 
جورج قموه و�شركاهم

2016/162
الإ�ش��راف عل��ى تنفي��ذ م�ش��روع مبن��ى ق�ش��ر ع��دل 
دارة عمان العربية للهند�شة )150216(25/10/2016�ش��رعي ملحكم��ة العقب��ة ال�ش��رعية/حمافظة العقب��ة

83/2016
ال�ش��لطة/ من�ش��ية  يف  �ش��بكات  تاأهي��ل  م�ش��روع 

املف��رق �شركة ح�شن ابو بريك و�شركاه26/10/2016308693.8حمافظ��ة 

21/2016/
mcc

 Request For Consultants’ Qualifications To
 Provide Mca-Jordan With Integrated Public

Relations And Communications Services.
31/10/201639050

 Pinnacle Business & Marketing
 Consulting+ Advvise Strategy
 Consultants+ Kilograms Creative

Tactics

95/2016
ان�ش��اء مدر�ش��ة مركزي��ة يف رو�ش��ة الم��رية ب�ش��مة 

�شركة عو�ص داود الطراونة و�شركاه14/6/20162160914.08حمافظ��ة املف��رق

101/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
التنفي��ذ اخلا�ش��ة بان�ش��اء مبن��ى ومق��ر ن��ادي ال�ش��يخ 
ح�ش��ن الريا�شي وم�ش��روع ان�ش��اء مدرجات ومرافق 
عام��ة مللع��ب ال�ش��وبك الريا�ش��ي وم�ش��روع ان�ش��اء 

مراف��ق عام��ة مللع��ب الراج��ف الريا�ش��ي

الباحة لال�شت�شارات الهند�شية7/6/201679600

2016/149
تو�ش��عة مرك���ز �شح���ي امل�����زار ال�ش��مايل /حمافظ��ة 

�شركة توليدو للمقاولت الن�شائية ذ.م.م )388717.593(2/11/2016اربد
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164/2016
الإ�ش��راف عل��ى مبن��ى ق�ش��ر الع��دل الق��دمي لأ�ش��غاله 

�شركة الدار العربية للهند�شة )69800(2/11/2016من قبل حمكمة التمييز/حمافظ�ة العا�شمة

2016/141
عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 

�شركة الطاللة لال�شت�شارات الهند�شية )67875(3/11/2016التنفي��ذ لإن�ش��اء مبن��ى ق�ش��ر ع��دل العقب��ة

2016/132
الإ�ش��راف عل��ى م�ش��روع اع��ادة تاأهي��ل م�ش��روع ري 

املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العامل )184900(7/11/2016ح�ش��بان/الكفرين

2016/157

التحمي��ل  ملواق��ف  املعدني��ة  املظ��الت  اإن�ش��اء 
والتنزي��ل لل��ركاب عل��ى م�ش��ارات اخلط��وط العامل��ة 
يف املحافظات والألوية التابعة لها - حمافظة مادبا

2016/11/9)521431.250( 
�شركة نا�شر ابو موجه و�شركاه/ابو موجه 

للهند�شة والن�شاءات

2015/177

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع�����داد 
الإنط��الق  مراك��ز  تاأهي��ل  لإع��ادة  التنفي��ذ  عط��اء 

التالي��ة: والو�ش��ول 
1-  جممع غور ال�شايف/لواء الأغوار اجلنوبية

2-  جممع غور املزرعة/لواء الأغوار اجلنوبية  

2016/11/10)63271.378( 

الئتالف )دار العمران للبنية التحتية 
والبيئة ودار العمران للتخطيط والعمارة 

والهند�شية(

108/2016

اإن�ش��اء ا�شاف��ات �شفي��ة ملدر�ش��ة �شم��د ال�شا�ش��ية 
املختلط��ة وملدر�ش��ة حوف��ا الثانوي��ة ال�ش��املة للبن��ات 

وملدر�ش��ة راك�ش��ة الهوى/حمافظ��ة اإرب��د 
�شركة ممدوح فندي غرايبة و�شركاه )2089417.910(2016/11/13

110/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
التنفي��ذ لن�ش��اء �شال��ة ريا�شي��ة متع��ددة الغرا���ص 

لن��ادي النه�ش��ة للمعاق��ن حركي��ًا / ارب��د
الباحة لال�شت�شارات الهند�شية14/6/201654606

2016/135
اع��داد تاأهي��ل و�شيان��ة م�ش��جد ال�ش��ريف احل�ش��ن 

�شركة عبد اهلل النعيمات و�شريكه6/9/2016721874.35ب��ن عل��ي م�ش��جد مع��ان الكب��ري حمافظ��ة مع��ان

2016/153

ووثائ��ق  اخلا�ش��ة  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اع��داد 
عط��اء التنفي��ذ باإن�ش��اء مبن��ى ادارة مي��اه حمافظ��ة 

البلق��اء ومبن��ى ادارة مي��اه حمافظ�������ة الك��رك
دارة عمان العربية للهند�شة )32780(13/11/2016

2016/143

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع�����داد 
عط��اء التنفي��ذ لإن�ش��اء مرك��ز اإنط��الق وو�ش��ول جب��ل 

بن��ي حمي��دة / ل��واء ذيب��ان  
�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة )40000(14/11/2016

2016/150

وثائ��ق  واإع��داد  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع�����داد 
عط��اء التنفي��ذ لإن�ش��اء مرك��ز اإنط��الق وو�ش��ول ل��واء 

اجلي��زة
�شركة امل�شت�شار للهند�شة )26600(14/11/2016

2016/151
تنفي��ذ نظ��ام تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة م��ن الطاق��ة 

�شركة قعوار للطاقة )225000(23/11/2016ال�شم�ش��ية ملبنى موؤ�ش�ش��ة التدريب املهني
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169/2016

عط��اء  ووثائ��ق  والت�شامي��م  الدرا�ش��ات  اإع��داد 
اخلدم��ات  مرك��ز  باإن�ش��اء  اخلا�ش��ة  التنفي��ذ 
الجتماعي��ة ال�ش��املة يف ل��واء الأغ��وار اجلنوبي��ة/

الك��رك حمافظ��ة 

�شركة دارة عمان العربية للهند�شة (28/11/20169437.050

155/2016
م�ش��روع تنفي��ذ متفرق��ات �ش��رف �شحي/حمافظ��ة 

موؤ�ش�شة يحيى جربوع للمقاولت )399275(5/12/2016اربد 

170/2016
اإن�ش��اء طاب��ق ا�شاق��ي ملبن��ى املق��ر الدائ��م للمجل���ص 

 )234908.600(8/12/2016التمري�ش��ي الردين

�شركة خلف وحممد وخليفة املعادات/
املنظومة الردنية للمقاولت الن�شائية 

ذ.م.م

156/2016

تاأهي��ل وحت�ش��ن واي�ش��ال مي��اه للتجمع��ات يف )9( 
الوي��ة )بن��ي كنان��ة ، الق�شب��ة ، الرمث��ا ، بن��ي عبي��د ، 
الكورة ، الطي����بة ، الو�ش����طية ، الأغ�����وار ال�ش����مالية 
، امل����زار( الع�ط����اءات اخل��ا�ش����ة مب�ش�����اريع ت�ن�مي���ة 

املح��اف�ظ�ات

7/12/2016)492758.500( 
�شركة لطفي �شبحي احمد ابو را�شي 

و�شركاه/الوايل للمقاولت

152/2016
حتدي��ث �ش��بكات املي��اه يف بل��دة �شخرة/حمافظ��ة 

 )916350(27/12/2016عجلون
موؤ�ش�شة املنجل للمقاولت/�شركة 

الزعاترة والنجار

29/12/201634576193.85ان�شاء حمطة تنقية ناعور22/2016

JV:
 KOLON GLOBAL
CORPORATION +
VASSEMB CO. +

 HWASHIN ENG. CONSUL
TANTS  LTD

املجموع 147606280.4 دينارعدد العطاءات 134 عطاء
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MCA-Jordan Awarded Contracts through GTD

No. Procurement Identification Contract No. Winning Bidder Duration
)Months( Price )USD(

1

P1-A: Consultancy Services for 
Preparation of the Feasibility Study 
and Environmental and Social Impact 
Assessment for Zarqa Governorate 

Water Wells Rehabilitation

)66/2009(-MCC Dar Al-Handasah 12 2,227,527.00

2

P1-B: Consultancy Services for 
Preparation of the Feasibility Study 

and Environmental and Social Impact 
Assessment for Zarqa Governorate 

Water System Restructuring and 
Rehabilitation

)67/2009(-MCC
Nicholas O’Dwyer 

and
ACEPO

14 2,084,880.00

3

P2: Consultancy Services for 
Preparation of the Feasibility Study, 
Environmental and Social Impact 
Assessment and Detailed Designs 
and Bidding Documents for Zarqa 
Governorate Wastewater System 
Reinforcement and Expansion

)69/2009(-MCC MWH 6.5 + )10 
optional( 2,664,000.00

4

P3: Consultancy Services to Provide 
Technical and Legal Advice with 

Respect to the Expansion of the As-
Samra Wastewater Treatment Plant

)70/2009(-MCC

ATKINS+KPMG 
+Allen & Overy, 

Khalifeh & 
partners

11 1,638,831.00

5
The Study of the Benefits to the Poor 

of MCC Financed Projects in the 
Water Sector

)71/2009( ECO Consult 6 325,872.00

6 Banking and Financial Services. )50/2010(- MCC Arab Bank 12 -----

7
Financial Advisor to the Fiscal Agent 

Function in the Water Authority of 
Jordan )WAJ( - Finance Department

)6/2011(-MCC Leonardo Federick
Kayongo 12 109,500.00

8

 Senior Procurement Specialist to Support
 the Procurement Agent Function for

 MCA-Jordan in the Government Tenders
Directorate.

)10/2011(- MCC Jubran Haddad 12 49,000.00

187
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No. Procurement 
Identification Contract No. Winning 

Bidder
Duration
)Months( Price )USD(

9

 Junior Procurement
 Specialist to Support

 the Procurement
 Agent Function for
 MCA-Jordan in the

 Government Tenders
Directorate.

)11/2011(- MCC Assad Jamokha 12 37,000.00

10

 Wastewater
 Networks

 Reinforcement
 and Expansion

 Project - Contract
 1: Wastewater

 Networks East Zarqa
Zone

)83-2011(- MCC
 Bosheh

Contracting
Establishment

1095 )Days( 13,940,015.00

11

 Wastewater
 Networks

 Reinforcement
 and Expansion

 Project - Contract
 2: Wastewater

 Networks - West
Zone – Zarqa.

)84-2011(- MCC

 Haymoor Cousins
 & Partner Co.

 and Al- Omaria
 Contracting Co.

JV.

1095 )Days( 13,368,785.00

12

 Wastewater
 Networks

 Reinforcement
 and Expansion

 Project - Contract
 3: Wastewater

 Networks for West
 Zone – Russeifa.

)85-2011(-MCC
 Bosheh

Contracting
Establishment.

1095 )Days( 14,265,067.00

13

 Consultant to
 Support Gender
 Integration in the
Jordan Compact

)89/2011(- MCC Jennifer Mudge 6 63,175.00

14

 Program
 Management

 Consultant and
 Construction

 Supervisor for Water
 and Wastewater
Network Projects

)106/2011(-MCC

 Hazen And
 Sawyer, PC in

 Joint Venture with
 Dar Al-Omran

 Infrastructure &
Environment

14

40 9,499,749.00

 Program
 Management

 Consultant and
 Construction

 Supervisor for Water
 and Wastewater

 Network Projects-
 )Amendment No. 1
 dated 18/10/2012,
 the Consultancy

 Services for
 Retendering of the

 Water Network
Project(

4.400,000.00
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Duration
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15

 Consultancy
Services for MCA-

 Jordan Legal
Advisory Services

)107/2011(- MCC Abdul Karim Al-
Fauri & Associates 12 132,692.00

16

 Audit Firm for
 Financial Audit of MCC
 Resources Managed by

MCA-Jordan.

)110/2011(- MCC
 Talal Abu

 Ghazaleh & Co,
International

12 24,500.00

17

 Authority Engineer,
 Management
& Supervision/

 Oversight Services
 for As-Samra Waste

 Water Treatment
 Plant Expansion

BOT Project

)127/2011(-MCC
 Fichtner Water

 & Transportation
GmbH

40 3,323,000.00

18

 Upgrade the
 Procurement

 Management System
 for the Procurement

Agent

 MCA-Jordan /
Shopping )1/2012( E-File 12 54,090.27

19

 Goods to Support
 the Procurement

 Management System
 for the Procurement

Agent

 MCA-Jordan /
Shopping )2/2012(

Seven Gate Integrate 
System Co.Tesco.
)Only the Laptops 
and the Photocopy 

Machines was 
Awarded(.

1 24,711.27

20
 As-Samra WWTP
 Expansion Project

Construction
-

 Samra Wastewater
 Treatment Plant

 Company Limited
)SPC(

36 93,375,000.00

21
 Resettlement

 Implementation
Support Services

)34/2012(-MCC
 Arabtec Jardaneh

 Water &
Environment

18 200,760.00

22

 Individual
 Consultant Services
 - Impact Assessment

Specialist

)35/2012(-MCC Amer Jabarin 60 )Days( 27,000.00

23

 Computers,
 Server, Photocopy

 Machines, and
 Survey Devices
 to Support the
 Department of

 Statistics )DOS(

 MCA-Jordan /
Shopping )1/2013(

Tesco
 )Only the
 Photocopy

 Machines was
Awarded(

30 )Days( 7,600.00

24

 Computers, Server,
 and Survey Devices

 to Support the
 Department of
Statistics )DOS(

 MCA-Jordan /
Shopping )2/2013(

 General
 Computers and

 Electronics
Company )GCE(.

14 )Days( 26,223.00

25

 Consultant’s
 Services for the

 provision of
 Monitoring and

 Evaluation Training
Services

)1/2013(-MCC Social Impact, Inc. 1 31,882.68
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26

 Water Smart Homes
 Activity-Social,

 Outreach and
Engineering Services

)2/2013(-MCC

 Cowater International
 Inc. in association
 with Development
 Alternatives Inc.
 )DAI(, Near East

 Electromechanical
 )NEEM(, and Water
 & Sanitation for the
Urban Poor )WSUP(

 34  2,611,410.00

27
 Consulting Service

 to Provide Data
Quality Review

)15/2013(-MCC

 Institute for
 Development in
 Economics and

 Administration )IDEA
International( INC.

6 82,419.00

28

 Water Network
 Project - Contract

 1: Primary
 and Secondary

 Water Networks
Restructuring

)24/2013(

 Haymoor Cousins
 and Partners Co. & Al
 Omaria Contracting

Co. JV.

907 )Days( 15,728,306.00

29

 Water Network
 Project - Contract

 2: Batrawi
 South and West
 Water Networks

 Restructuring and
Rehabilitation

)28/2013(
 Mango Tree

 Construction Company
Ltd.

730 )Days( 10,898,066.16

30

 Water Network
 Project - Contract
 3: Russaifah Low
 Water Networks

 Restructuring and
Rehabilitation

)29/2013(  Hussien Atieh & Sons
Co. LLC 669 )Days( 9,509,088.30

31

 Water Network
 Project - Contract
 4: Russaifah High
 Water Networks

 Restructuring and
Rehabilitation

)30/2013(

 Farhan & Fouad
 Abu Hamdan for
 Engineering and
Contracting Co.

730 )Days( 10,865,602.12

32

 Water Network
 Project - Contract

 5: Zarqa High
 and Batrawi East
 Water Networks

 Restructuring and
Rehabilitation

)31/2013(  Hussien Ateih & Sons
Co. LLC 791 )Days( 12,251,385.00

33
 Procurement of

 Mechanical Water
Meters

)69/2013(-MCC  Metering Technology
Factory Co. 6  1,259,950.00

No. Procurement 
Identification Contract No. Winning Bidder Duration

)Months( Price )USD(
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34

 Water Network
 Project - Contract
 6: Construction

 of Basateen
 Pump Station and

Reservoir

)120/2013(-MCC  Hussein Atieh & Sons
Co.  18  2.585,725.00

35

 Financial Audit of
 MCC Resources

Managed by MCA-
Jordan

)131/2013(-MCC BDO  27  179,129.00

36

 Wastewater Network
 Project -  Contract
 4: Princess Haya

Expansion

)192/2014(-MCC
 Al Masseera For

 Construction
Contracting Est.

427 )Days(  3,489,965.00

37

 Individual
 Consultant Services

 to Update the
 Social and Gender
 Integration Plan of
the Jordan Compact.

)237/2014(-MCC Mr. Amjad Fathi Omari 3 3,000.00

38

 Consultant Services
 for Legal Advisory
Services to MCA-

Jordan 2014

)238/2014(-MCC  Huqoq Center For
Legal Services 737 )Days( 182,400.00

39
Water Smart Homes-

 Infrastructure Works:
Russeifeh

)249/2014(-MCC
 Amer Al Dmoor and
 Partner Company / Al
Faloojeh Contracting

13 996,002.00

40
Water Smart Homes-

 Infrastructure Works:
Russeifeh & Zarqa

)250/2014(-MCC  Al-Omaria Contracting
Co. 13 1,162,484.80

41
Water Smart Homes-

 Infrastructure Works:
Zarqa

)251/2014(-MCC  Al-Omaria Contracting
Co. 13 1,160,741.90

42

 Water Meters Testing
 Project Zarqa
Governorate.

)Part 1: Goods(

 MCA-Jordan /
Shopping )1/2015(

 Reetaj Technology &
Technical Services 36 )Days( 14,351.79

43

 Water Meters Testing
 Project - Zarqa

Governorate.
)Part 2: Civil Work(

 MCA-Jordan /
Shopping )2/2015(

 Al-WALI Contracting
Company 36 )Days( 16,200.00

44
 WAJ Administration
 Building Activity -
Zarqa Governorate.

)29/2015(-MCC Qisar Contracting Co. 365 )Days( 1,085,125.00

No. Procurement 
Identification Contract No. Winning Bidder Duration

)Months( Price )USD(
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45

 Procurement of
 Audit Services
 (Audit of MCC

 Resources Managed
by MCA- Jordan(.

)90/2015(-MCC

 BDO Jordan )Al
 Abbasi, Samman

 & Co.( Public
 Accountants and
Business Advisors.

- Base Period 
18

- 1st Option 
Period 6

- 2nd Option 
Period 8.5

- 3rd Option 
Period 4

134,107.00

50,400.00

11,140.00

16,677.00

46

 Procurement of
 Laptops, Desktops,
 Tablets, Data Show,

 and Printers for
 the Department of
Statistics )DOS(.

 MCA-Jordan /
Shopping )1/2016(

 General Computers &
Electronics Co. 30 )Days( 23,018.93

47

 Procurement of
 Stata/SE 14 12
 x Single User

 Perpetual Licenses -
s/n’s tba.

 MCA-Jordan / SSS
)2/2016(

 Timberlake Consultants
Middle East. 30 )Days( 9,260.00

48

 Procurement of
 Furniture for the

 Multipurpose
 Hall at WAJ

 Administration
 Building

 Activity - Zarqa
Governorate.

 MCA-Jordan /
Shopping )3/2016( Qisar Contracting Co. 1.25 32,870.00

49

 Procurement of
 Audio Visual

 System for the
 Multipurpose
 Hall at WAJ

 Administration
 Building

 Activity - Zarqa
Governorate.

 MCA-Jordan /
Shopping )4/2016( Dome Tronix 1.25 25,458.00

50

 Procurement
 of Furniture
 for the WAJ

 Administration
 Building

 Activity - Zarqa
Governorate.

 MCA-Jordan /
Shopping )5/2016( Maher Yousef Int. 1.25 46,530.00

51

 Procurement of
 Out Door Tensile
 Structure for the

 Multipurpose
 Hall at WAJ

 Administration
 Building

 Activity - Zarqa
Governorate.

 MCA-Jordan /
Shopping )6/2016(  Ahmad Adwan Co. 1.25 10,000.00

No. Procurement 
Identification Contract No. Winning Bidder Duration

)Months( Price )USD(
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No.  Procurement
Identification Contract No. Winning Bidder Duration

)Months( Price )USD(

52
 Consulting Services to
 Provide Data Quality

Review )DQR(.
)8/2016(-MCC  A2F Consulting

LLC. 140 )Days( 199,792.00

53

 Consulting Services to
 Provide MCA-Jordan with
 Integrated Communications

Services.

)21/2016(-MCC

- Pinnacle Business 
& Marketing 
Consulting.

)Prime Consultant( 
with:

- Advvise Strategy 
Consultants. )Sub-

consultant(
- Kilograms 

Creative Tactics. 
)Sub-consultant(

7.5 55,000.00

54
 Procurement of Sewer

 Cleaning Jet Vehicles and
High Pressure Pump.

)28/2016(-MCC  Al-Omaria
Contracting Co. 30 )Days( 964,000.00

55
 Procurement of Sewer

 Cleaning Jet Vehicles and
High Pressure Pump.

)146/2016(-
MCC

 Al-Omaria
 Contracting Co. 30 )Days(  950,000.00





الفصل السابع
المقاولون المصنفون لدى الدائرة حسب
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املقاولون امل�سنفون لدى الدائرة ح�سب املجال والخت�سا�س والفئة

املـــجـــــال -  اإنـــ�ســــاء اأبـــنــــيــــــة

العدد الكلي )83(                                           اإخت�شا�س اإن�شاء اأبنية                                                 الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة حممد الروا�شدة واولده / حممد الروا�شده واولده للمقاولت111
ال�شركة الوطنية للهند�شة  واملقاولت ذ . م . م214
مكتب مرام لدارة امل�شاريع الن�شائية / �شركة حممد وخلف ذ.م.م.316
�شركة عمون الردنية لالن�شاءات ذ. م0م4170
�شركة الوطنية لالن�شاءات ذ.م.م523
موؤ�ش�شة طحاينه للتعهدات / �شركة حممد طحاينه و�شركاه624
موؤ�ش�شة ال�شالح للمقاولت الهند�شية / �شركة نبيل طوقان و�شركاه725
�شركة �شعب احلياري و�شركاه/املجموعة املتحدة لالن�شاءات841
�شركة م�شنات للهند�شة والتعهدات956
�شركة طوقان للمقاولت والتجارة1062
�شركة ماج للهند�شة والتعهدات ذ.م.م1170
�شركة العمال العربية للتعهدات ذ.م.م / موؤ�ش�شة العمال العربية للتعهدات1272
�شركة دار اخلربة للمقاولت ذ.م.م.1376
�شركة كود للمقاولت والتنمية ذ . م . م .14105
�شركة الهند�شة املدنية ذ . م . م15115
موؤ�ش�شة ابو عرجة للمقاولت الن�شائية- �شركة تي�شري ابو عرجه و�شركاه16142
�شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.17144
�شركة امل�شاريع املتحدة18155
�شركة حدادين الهند�شية للمقاولت19156
ال�شركة العربية للبناء واملقاولت ذ.م.م20185
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت21207
�شركة الن�شائية للمقاولت واعمال البناء22210
�شركة خليفة الدولية للمقاولت ذ . م . م23211
�شركة جرف للتعهدات24216
�شركة حب�ص – دير للمقاولت ذ.م.م25219
ال�شركة املوحدة لالن�شاءات الهند�شية ذ . م . م26233
�شركة ح�شن عطيه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة ح�شن عطيه لالبنية واملقاولت27274
�شركة ) الردنية للتنمية القت�شادية والتجارة / كوميدات ذ. م . م(28275
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ . م . م .29281
�شركة ح�شن مقدادي و�شريكه30287
�شركة جنار ال�شناعية التجارية31294
�شركة اجلود للمقاولت الن�شائية ذ .م م.32313
�شركة احللبوين للتعهدات ذ. م.م.33318
ال�شركة الردنية لحتاد املقاولن ذ . م . م34353
�شركة عامل الهند�شة للبناء واملقاولت ذ . م . م35357
موؤ�ش�شة �شند للتعهدات العامة – خليل ا�شحق حممد الفاخوري36376
القد�ص لل�شناعة والن�شاءات / �شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم37426
موؤ�ش�شة نبيل النرب / نبيل ا�شكندر عيد النرب38449
�شركة عمون للمقاولت ذ. م.م.39452
�شركة املخطط للمقاولت العامة ذ . م . م .40472
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موؤ�ش�شة عبداهلل الطباع لل�شيانة والتعهدات/ عبد اهلل حممد ن�شوح الطباع41481
موؤ�ش�شة املهند�ص فتحي فرج اهلل للبناء واملقاولت42572
�شركة �شرار ال�شرايره واولده / �شرار ال�شرايرة واولده للهند�شة والتعهدات43574
�شركة ابراج العرب للمقاولت ذ . م . م44624
�شركة الو�شط للمقاولت ذ . م . م45748
موؤ�ش�شة هبه الهند�شية / �شركة جمال وجورج قموه و�شركاهم46756
موؤ�ش�شة املهند�ص برهان نور للمقاولت / برهان الدين ح�شن عبد الفتاح نور47786
�شركة العمار للمقاولت  ذ . م . م48790
�شركة ان�ص العناين و�شركاه49795
�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م50819
مكتب هند�شة الواحة / فواز فرح خليل املدانات51822
�شركة املهند�ص للمقاولت ذ . م. م52823
�شركة جمموعة اخلم�ص للهند�شة والن�شاء ذ . م. م56827
موؤ�ش�شة الرافعة الردنية للمقاولت الن�شائية / وليد حممد عرند�ص يعقوب57856
�شركة حمد ومو�شى عطيه القي�شي58876
العقد للمقاولت59904
�شركة الفا�شل للهند�شة والتعهدات ذ . م . م60906
�شركة بابل للمقاولت ذ . م . م61986
موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت/ �شركة احمد وحممود اليعقوب621031
موؤ�ش�شة الن�شا�شيبي للمقاولت الن�شائيه / �شمري ا�شحق اديب الن�شا�شيبي631101
موؤ�ش�شة دجله للمقاولت الن�شائية ذ.م.م641137
موؤ�ش�شة �شيف للمقاولت الن�شائية/ �شركة قحطان حدادين و�شركاه ذ.م.م651158
�شركة غريب نينو و�شركاه ذ.م.م / موؤ�ش�شة نينو مهند�شون ومقاولون ان�شائيون661227
�شركة الوجيه للمقاولت الن�شائيه ذ . م . م671272
جه�شان للهند�شة واملقاولت / �شركة برفيليو�ص جه�شان ذ . م . م681362
�شركة  منر اللوزي و�شركاه / �شركة منر اللوزي و�شركاه للتعهدات العامة691384
موؤ�ش�شة نائل العطية للمقاولت / نائل عبد احل�شن وداي العطيه701401
�شركة عي�شى حدادين و�شركاه711411
�شركة ))موؤ�ش�شة �شربي فرح الدولية ذ . م . م((721539
�شركة ارياف للمقاولت الن�شائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك731650
�شركة فاز للمقاولت الن�شائية ذ . م . م741665
�شركة �شالح خلف احلجاج و�شركاه751702
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ . م . م761704
�شركة دروي�ص ب�شي�شو و�شركاه771826
�شركة موؤته للمقاولت ذ . م . م781978
�شركة �شدين الردنية للمقاولت والعمال الن�شائية ذ.م.م792013
�شركة حممد يو�شف احمد القاموق و�شريكه / القاموق للمقاولت الت�شائية802157
�شركة العربية الدولية لالن�شاءات واملقاولت ذ . م . م812235
�شركة مي�شر يو�شف فرحان طه و�شركاها / روابي الردن ال�شناعية823292
�شركة يافا للمقاولت ذ.م.م833390
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العدد الكلي )66(                                     اخت�شا�س اإن�شاء ابنية                                           الفئة الثانية

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

�شركة ابو حليمة اخوان 39 1
�شركة املقاولت العمومية ذ. م . م  59 2

�شركة يغمور و�شركاه للهند�شة واملقاولت / موؤ�ش�شة الرام للمقاولت 65 3
�شركة ال�شيانة العامة ذ . م . م 68 4

انك�ص للمقاولت الهند�شية / �شركة عبد املجيد عفانة و�شركاه للمقاولت 73 5
�شركة �شليم ووليد ال�شلبي و�شركاهم / النجم ال�شاطع للمقاولت العامة 94 6

موؤ�ش�شة منر للمقاولت - �شركة ابناء ثلجي النمري 101 7
�شركة حممد الدرد�شاوي واولده للمقاولت 127 8

�شركة عدنان كري�شان واولده 136 9
ال�شركة احلديثة للتعهدات الهند�شية ذ . م . م 171 10

�شركة الزوايده واحلنيطي/ اردال للهند�شة واملقاولت 179 11
�شركة من�شور عي�شى العقايلة و�شريكه 181 12

موؤ�ش�شة املثلث للمقاولت/ �شركة ح�شن وجمال العرموطي 187 13
�شركة ح�شن الطراونه واولده / ح�شن الطراونه واولده للمقاولت 243 14

�شركة حممد العامور و�شريكته / العامور للمقاولت الن�شائية 255 15
�شركة الكركي للتعهدات 259 16

�شركة اجلعفر للتعهدات ذ . م . م 292 17
�شركة الكرامة للهند�شة واملقاولت ذ . م . م 329 18

املوؤ�ش�شة العربية الردنية للمقاولت / �شركة حمارنة للتعهدات العامة 330 19
موؤ�ش�شة �شمري ح�شوه للتعهدات وال�شكان 368 20

�شركة بيم للمن�شاآت املعدنية ذ . م . م 404 21
�شركة ال�شاعر للتعهدات العامة 453 22

املوؤ�ش�شة العربية لتكنولوجيا الن�شاءات - �شركة عماد الدلبي و�شركاه 483 23
موؤ�ش�شة عبد اهلل خليفه للهند�شة واملقاولت / عبد اهلل ثلجي عبد اهلل حممد خليفه 512 24

ب�شرى للهند�شة واملقاولت / �شركة عمر غازي عبابنه و�شركاه 553 25
�شركة ثيودور الدير وم�شاركوه /املوؤ�ش�شة البحرانية لل�شيانة واملقاولت 595 26

موؤ�ش�شة ابو حجله للمقاولت العامه / �شامي هاين يو�شف ابو حجله 648 27
موؤ�ش�شة العهد للمقاولت/احمد �شليم عطية الطراونة 658 28

موؤ�ش�شة العجور للهند�شة واملقاولت/حممد احمد �شليمان بني م�شطفى 727 29
موؤ�ش�شة املهند�ص ح�شن عدوان للمقاولت 740 30

�شركة ابراهيم ابو ار�شيد و�شركاه ذ . م . م 788 31
�شركة علي بركات واولده / موؤ�ش�شة بركات للمقاولت 804 32

�شركة حممود �شليمان الطراونة و�شركاه / البدر للمقاولت الن�شائية 818 33
�شركة حممد خلف ابراهيم الطراونة واولده / حممد خلف ابراهيم الطراونة واولده للمقاولت 831 34

موؤ�ش�شة الثغر للمقاولت / �شركة غزالة وابو هليل 833 35
�شركة ماهر اجلاغوب وكمال عطيات/ موؤ�ش�شة اجلاغوب لالن�شاءات 849 36

موؤ�ش�شة القلعة للمقاولت / �شركة خالد ابو نوا�ص و�شريكته 853 37
موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت الن�شائية / زياد حممد حمدان احلجاج 891 38

موؤ�ش�شة النداء للمقاولت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة 958 39
موؤ�ش�شة ابو ار�شيد للمقاولت/ حممود حممود حممد ابو ار�شيد 971 40

�شركة يو�شف احمد الب�شتنجي واخيه  ذ.م.م 972 41
املوؤ�ش�شة الع�شرية لالنظمة الن�شائية / هاين نهار ميخائيل ال�شمارنة 1022 42

�شركة اوميغا للمقاولت ذ . م . م 1050 43
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موؤ�ش�شة علي ال�شقارين للمقاولت / علي عبد اهلل عوده ال�شقارين 1093 44
�شركة ال�شاكت واللوزي 1121 45

موؤ�ش�شة نائل حداد للمقاولت الن�شائية / نائل جميل عقيل حداد 1148 46
موؤ�ش�شة ال�شرفاء الهند�شية - �شركة معتز ومعن وا�شرف ال�شرفاء 1268 47
�شركة �شامي �شمور و�شركاه / املجموعة الفنية العربية للمقاولت 1295 48

�شركة باب ال�شرق للمقاولت ذ.م.م / موؤ�ش�شة املهند�ص امين اخل�شريي للمقاولت 1317 49
�شركة الرو�شة العربية املتحدة للمقاولت ذ . م . م 1379 50

التقنية احلديثة للبناء /�شركة �شمري حممود خلف و�شركائه 1447 51
املوؤ�ش�شة القليمية للتعهدات العامة / �شركة فتحي الروا�شده و�شركاه 1476 52

�شركة احلجة وهاها  / موؤ�ش�شة �شبتي للمقاولت ذ.م.م 1502 53
�شركة خالد وفي�شل املرايات 1567 54

�شركة ه�شام مراد و�شركاه / الرفيق لالبنية واملقاولت العامة 1695 55
�شركة الندوة للمقاولت ذ.م.م. 1706 57

�شركة خملد املجايل و�شريكه / موؤ�ش�شة الريف للمقاولت 1708 58
�شركة حممد عبد احلميد فرا�ص واولده 1730 59

موؤ�ش�شة الطف للمقاولت / با�شم فخري عو�ص ابو طالب 1784 60
�شركة عبد املعطي حممد فا�شل و�شركاه 1796 61

�شركة عامر ال�شمور و�شريكه / الفلوجة للمقاولت 1896 62
�شركة دبي لالن�شاءات ذ . م . م 2225 63

�شركة عزمي الزريقات و�شريكته 2386 64
�شركة امين عمرو و�شريكه 2398 65

�شركة النباط العرب للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2593 66



201

    العدد الكلي )136(         اخت�شا�س ان�شاء ابنية                                     الفئة الثالثة

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

موؤ�ش�شة �شربي ال�شلمان للمقاولت /�شربي عبد الهادي عبداهلل ال�شلمان   4 .1
موؤ�ش�شة �شمور لالأبنية واملقاولت /احمد خمي�ص عمر �شمور 37 .2

موؤ�ش�شة طبيب اخوان للمقاولت الإن�شائية /�شركة زهري وزهدي طبيب للمقاولت ذ.م.م 151 .3
موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت – �شركة م�شطفى �شعبان و�شركاه للمقاولت 153 .4

�شركة عي�شى بو�شه و�شركاه- موؤ�ش�شة بو�شة للمقاولت  161 .5

�شركة يو�شف احمد غنيم و�شريكة/ يو�شف احمد غنيم و�شريكة للمقاولت 166 .6

�شركة عا�شور لل�شناعة والتجارة 176 .7
�شركة الأ�شعد للهند�شة والتعهدات  226 .8

الظاهر للهند�شة واملقاولت 231 .9
مكتب املهند�ص عبدالرزاق كلبونة للمقاولت /عبد الرزاق عالء الدين عبد الرزاق كلبونة 252 .10

�شركة ابناء عبداهلل احلوراين 253 .11
�شركة ليف ابو نوا�ص واولده 257 .12

�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ.م.م 262 .13
موؤ�ش�شة الفار�ص للمقاولت العامة /�شركة احمد فار�ص املو�شى و�شركاه 306 .14

�شركة �شامح مدانات و�شركاه- �شركة �شامح للتعهدات  308 .15
�شركة ورثة احمد �شليم الطراونة 324 .16

املوؤ�ش�شة املعمارية للمقاولت /�شركة عبد احلكيم  راجح جوده ال�شكايف و�شركاه 328 .17
�شركة الفريوز الأردنية للمقاولت 348 .18

�شركة حممد راجي العبويني و�شريكة 352 .19
موؤ�ش�شة اخلليج للمقاولت / عبد املنعم حممد �شعيد حمدان  360 .20

موؤ�ش�شة الأفق الهند�شية للمقاولت/فائق فريد عواد قموه 371 .21
�شركة ماجد احمد املحاميد و�شركاه  396 .22

�شركة الطليعة للمقاولت ذ.م.م 403 .23
�شركة زعمط للمقاولت العامة 438 .24

موؤ�ش�شة حممد ابراهيم كرمي الطراونة 439 .25
موؤ�ش�شة عبد املجيد احلوامده للمقاولت 486 .26

موؤ�ش�شة “حممد يعقوب” �شالح للمقاولت /” حممد يعقوب “ ا�شحق يعقوب �شالح 519 .27
�شركة حممد الداين و�شركاه  561 .28

�شركة احمد بدهان الروا�شده واولده 598 .29
�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه /موؤ�ش�شة ا�شماعيل للمقاولت وال�شيانة العامة  601 .30

موؤ�ش�شة كروان للمقاولت /�شركة جوزيف هالل و�شركاه 647 .31
�شركة مو�شى اجليو�شي و�شركاه 692 .32
�شركة �شليم عبد القادر و�شركاه 707 .33

موؤ�ش�شة الأورا�ص للمقاولت الإن�شائية/�شركة عدنلن الع�شع�ص واأولده 728 .34
�شركة حممد احمد اللوزي واأولده / موؤ�ش�شة الإميان للمقاولت  741 .35

�شركة حممد وموفق عطاهلل الطراونة 787 .36
ال�شركة الريادية للهند�شة واملقاولت ذ.م.م 805 .37

موؤ�ش�شة احل�شام للتعهدات العامة /�شركة توفيق ابو حمفوظ و�شريكه  834 .38
�شركة حممد ال�شيد احمد و�شركاه 838 .39

موؤ�ش�شة ب�شام فرحان للمقاولت 854 .40
موؤ�ش�شة الربكة للمقاولت – وا�شف هالل ال�شعيد عمي�ص 857 .41
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موؤ�ش�شة فتحي منر للمقاولت /فتحي عبد العفو احمد منر 862 .42
موؤ�ش�شة عمره للمقاولت الإن�شائية والإ�شكان /اليا�ص حنا اليا�ص قريطم 864 .43

�شركة عبداهلل النعيمات و�شريكة 901 .44
مكتب م�شعب  للتعهدات /خالد ح�شن حممد ابو نوا�ص 910 .45

عبود للمقاولت الإن�شائية /�شركة “ حممد امن “ بني ن�شر و�شركاه  912 .46
موؤ�ش�شة امليادين للمقاولت /�شركة نا�شر ورائد الع�شع�ص للمقاولت  929 .47

�شركة مو�شى حمود الطراونة واولده/مو�شى حمود الطراونة واأولده للمقاولت الإن�شائية 937 .48
موؤ�ش�شة الرواد للهند�شة واملقاولت/ �شركة جناد النابل�شي وخالد الزعبالوي 988 .49

موؤ�ش�شة الرابية لإن�شاءات / �شركة طالب حممد رباح رباح و�شريكته 1004 .50
موؤ�ش�شة جاما للهند�شة واملقاولت/حممد عزمي عبد احلميد داري جماهد 1006 .51

�شركة الإجناز الهند�شي للبناء ذات م�شوؤولية حمدودة 1008 .52
موؤ�ش�شة جمال مدلل للمقاولت /جمال ناظم حممود مدلل 1013 .53

موؤ�ش�شة ال�شبيل للمقاولت الإن�شائية /جودت خالد حممد ال�شلمان 1092 .54
�شكينة للمقاولت /�شركة احمد م�شطفى الطراونة و�شركاه 1105 .55

�شركة فايز اجلندي و�شركاه/فايز اجلندي للمقاولت 1109 .56
�شركة �شم�شي ال�شرك�شي و�شريكة/�شرك�ص للمقاولت الإن�شائية 1136 .57

موؤ�ش�شة النهو�ص لالإن�شاءات الهند�شية /م�شطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية 1174 .58
موؤ�ش�شة الهديل للمقاولت /جميل حممد خليل �شالمة 1186 .59

موؤ�ش�شة عالء الدين للمقاولت/�شركة �شالح عالء الدين و�شريكته 1192 .60
موؤ�ش�شة املهند�ص عمر حممد منا�شرة للمقاولت الإن�شائية/ عمر حممد رجاء املنا�شرة 1193 .61

�شركة حممود حم�شن و�شركاه 1232 .62
�شركة جورج وعي�شى حداد/موؤ�ش�شة احلرانة للمقاولت 1233 .63

�شركة ر�شدي عبد الواحد وحممود عناية/موؤ�ش�شة املدار الهند�شية للمقاولت 1237 .64
�شركة الربقان وجالجل/ الربقان للمقاولت 1284 .65

�شركة املجموعة الفنية للهند�شة وال�شيانة ذ.م.م 1285 .66
�شركة �شالح احمد الطراونة واأولده  1289 .67

�شركة خالد حدادين و�شركاه /ناجي للمقاولت 1363 .68
�شركة ال�شيف للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 1375 .69

�شركة حممود عبدالنبي كري�شان واأولده للتعهدات العامة/الأ�شتاذ للمقاولت 1382 .70
�شركة ورثة ديب عي�شى حممود ا�شلق/ موؤ�ش�شة ا�شلق للتعهدات 1385 .71

موؤ�ش�شة الأعمدة للمقاولت الهند�شية/ حممد �شمري علي جعارة 1402 .72
�شركة رامي زيادين و�شركاه / رامي زيادين و�شركاه للمقاولت 1416 .73

�شركة حممد الب�شري و�شريكة/التكاملية للمقاولت الإن�شائية 1427 .74
�شركة �شلطان ابو �شمهدانة واأولده 1479 .75

موؤ�ش�شة موؤ�ش�شة احتاد  املهند�شن للهند�شة والإن�شاءات/�شركة رائد وحممد القطامن  1483 .76
موؤ�ش�شة الليث الهند�شية واملقاولت – زايد حممود عبد الرحمن زايد  1525 .77

�شركة راأفت اجلعفري و�شامل ال�شمور /ال�شمور واجلعفري للمقاولت الإن�شائية 1530 .78
موؤ�ش�شة جمال النجار للهند�شة واملقاولت /جمال عبد العزيز ح�شن النجار 1558 .79

�شركة يو�شف الذنيبات و�شركاه 1574 .80
�شركة تر�شيحا للمقاولت ذ.م.م 1622 .81

�شركة خالد عناد القي�شي وراأفت عناد القي�شي/موؤ�ش�شة املقاول الأردين للمقاولت واأعمال البناء 1661 .82
�شركة الفخر للمقاولت ذ.م.م 1673 .83

موؤ�ش�شة طارق ابو �شهاب/ طارق خليل حممد ابو �شهاب 1684 .84
�شركة اليا�ص عطاهلل و�شريكته 1689 .85

موؤ�ش�شة املهند�ص عاكف ابو حجر للتعهدات العامة /عاكف عبد الرازق خليل ابو حجر  1694 .86
البرتا للمقاولت الإن�شائية/ �شركة حم�شن وحممد ح�شن ابو عبيد 1700 .87
موؤ�ش�شة الرائد الوطنية  للهند�شة / �شربي عبداهلل حممود ح�شن  1705 .88

�شركة خملد املجايل و�شريكة/موؤ�ش�شة الريف للمقاولت  1708 .89
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�شركة انظمة املباين املتطورة للمقاولت ذ.م.م 1710 .90
�شركة الإعمار الفنية املحدودة ذ. م. م 1735 .91

موؤ�ش�شة احمد حممود ابراهيم خ�شرو للهند�شة واملقاولت 1747 .92

ال�شركة النموذجية للهند�شة واجل�شور / �شركة حممود خالد و�شركاه 1775 .93
�شركة يحيى ابو �شري�ص و�شريكه/داليا للمقاولت 1831 .94

�شركة ال�شرى للمقاولت املتكاملة ذ.م.م 1834 .95
�شركة �شابر احلوامتة و�شريكه/الطريق ال�شريع للمقاولت الإن�شائية 1846 .96

�شركة خالد وا�شامة ح�شن/موؤ�ش�شة الربيق للمقاولت الإن�شائية 1857 .97
�شركة داوود والزواوي/ التقنية املتجددة للمقاولت 1872 .98

موؤ�ش�شة امين زياده للمقاولت الإن�شائية /امين يون�ص �شلمان زياده 1873 .99
�شركة �شالح احل�شني ودلل احل�شني /باب العامود للهند�شة واملقاولت 1883 .100

موؤ�ش�شة الرفيف للمقاولت/عبداهلل �شليمان رفيفان املجايل 1903 .101
�شركة ديبا لالإن�شاءات ذ.م.م 1918 .102

موؤ�ش�شة حممد �شالح للمقاولت /حممد خري �شليم حممود ابو ح�شن  1938 .103
�شركة ن�شر ار�شيدات واأولده ذ.م.م 1955 .104

�شركة رائد ال�شايغ و�شليمان ال�شجراوي /النباأ للمقاولت الإن�شائية  1961 .105
�شركة طارق الك�شواين و�شركاه/رميا�ص للهند�شة واملقاولت 1983 .106

�شركة امين الك�شا�شبة و�شركاه/التاج الذهبي للمقاولت الإن�شائية 1995 .107
موؤ�ش�شة عاطف ابو ردن للمقاولت /عاطف عارف �شليمان ابو ردن 2014 .108

�شركة ابراهيم وم�شطفى اليعقوب /افكار للمقاولت الإن�شائية 2019 .109
مكتب عامر �شمري للمقاولت /عامر �شمري يعقوب البريوتي 2020 .110

�شركة املبادرة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2067 .111
�شركة عبداهلل البياي�شة و�شركاه/الغدير للمقاولت الإن�شائية 2088 .112

موؤ�ش�شة علي خليفة للمقاولت /علي احمد �شالح خليفة 2091 .113
�شركة ح�شن خم�ص و�شريكة 2166 .114

�شركة �شخر الكلوب و�شركاه/ الطيف للمقاولت الإن�شائية 2194 .115
�شركة الالنهائية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2258 .116

�شركة م�شاكن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2294 .117
�شركة لأمار للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م/طريق الإ�شناد للمقاولت  2310 .118

�شركة يو�شف داود حممد و�شريكة ذ.م.م  2333 .119
�شيحة للهند�شة واملقاولت الإن�شائية /�شركة حممد وعباده �شيعة 2358 .120

�شركة عو�ص داود الطراونة و�شركاه 2380 .121
�شركة خالد الب�شتنجي و�شركاه ذ.م.م 2382 .122

�شركة فراغات للمقاولت ذ.م.م 2446 .123
�شركة يو�شف الدراوي�ص و�شركاه 2470 .124

�شركة خلف وحممد وخليفة املعادات/ املنظومة الأردنية للمقاولت الإن�شائية 2472 .125
�شركة فنون البناء للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2491 .126

�شركة خالد �شقر واحمد خري�شات /خري�شات و�شقر الهند�شية  للمقاولت 2500 .127
�شركة ابراهيم احمد ال�شفدي و�شركاه /ال�شفدي و�شركاه للمقاولت الإن�شائية 2501 .128

�شركة املجره للمقاولت والتعهدات ذ.م.م 2519 .129
�شركة التحدي للمقاولت العامة ذ.م.م 2618 .130

�شركة ال�شيار لالإن�شاءات واملقاولت  2686 .131
�شركة الداعمة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2725 .132

�شركة اآدم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2840 .133
�شركة البداد جلوبال للمقاولت ذ.م.م 2899 .134

�شركة حممد عبد اجلليل الك�شا�شبة و�شريكة حممد الك�شا�شبة للمقاولت الإن�شائية 2925 .135

�شركة اجلبيل  للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م. 3003 .136
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العدد الكلي )739(                              اإخت�شا�س اإن�شاء ابنية                                     الفئة الرابعة

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

�شركة حممد حممود ربيع و�شركاه 10 1
�شركة يون�ص حممد ابو نوا�ص و�شريكة 18 2

�شركة تي�شري خرفان وحممود عبد القادر 53 3
�شركة جنيب عمارين و�شركاه للتعهدات 95 4

�شركة �شامل ذياب الطراونة واأولده 98 5
�شركة حممد جراد الطراونة واأولده 114 6

�شركة التكنولوجيا للتعهدات الهند�شية ذ.م.م 118 7
موؤ�ش�شة اخلطيب  للبناء واملقاولت – �شركة حممود م�شطفى اخلطيب و�شركاه  134 8

موؤ�ش�شة جنيب املغربي للمقاولت /جنيب �شبحي جنيب املغربي 167 9
مكتب �شباح ابو �شحية للتعهدات /�شباح فالح �شليمان ابو �شحية 168 10

�شركة حممد عويد الطراونة و�شركاة/ال�شعلة للمقاولت 180 11
�شركة حيمور عم و�شريكهم ذ.م.م 184 12

�شركة حممد ف�شالة و�شريكة 188 13
موؤ�ش�شة دبابنة /�شامح مرتي يو�شف دبابنة 223 14

�شركة حممد يو�شف ال�شباطات و�شركاه للتعهدات 236 15
�شركة حممد عبدالرحيم العمري و�شركاه 244 16

�شركة عبدالكرمي  الن�شور و�شريكة /مكتب الن�شور للتعهدات  254 17
�شركة ادري�ص البياي�شة واولده 260 18

موؤ�ش�شة ب�شار الهند�شية للمقاولت /جمال كامل عزيز خليل 268 19
�شركة النواي�شة للتعهدات 310 20

�شركة احمد حممد املعابرة و�شركاه 311 21
تعهدات حممد فرحان الفاعوري/حممد فرحان الفا�شل الفاعوري 325 22

موؤ�ش�شة ال�شايب للمقاولت/�شامي رباح ابراهيم ال�شايب 354 23
�شركة نايف دعاب�ص و�شريكة 355 24

ن�شر ال�شمال للمقاولت الإن�شائية – �شركة يعقوب واكرم حداد 411 25
�شركة فرح الرب�شي و�شركاه 436 26

كرزون للتعهدات  العامة/ �شركة وليد كرزون و�شريكة 456 27
موؤ�ش�شة ح�شان زريقات للمقاولت الإن�شائية/ ح�شان يعقوب �شبح زريقات  463 28

موؤ�ش�شة �شاليطة للمقاولت – �شركة �شاليطة ابناء عم  478 29
موؤ�ش�شة هاين حممد ابراهيم الطعاين 485 30

موؤ�ش�شة العو�شي للمقاولت الإن�شائية/ مو�شى ذياب �شالمة النعيمات 487 31
موؤ�ش�شة �شميح ابو �شيخة للمقاولت /�شميح حممد عي�شى ابو �شيخه 491 32

�شركة مروان احمد الكردي و�شركاة ذ.م.م/ موؤ�ش�شة الزرقاء احلديثة للتعهدات  493 33
�شركة املجموعة الهند�شية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م. 503 34

�شركة عبد املجيد �شامل اجلرابعة و�شركاه 510 35
�شركة قايد فايق حممود املجايل واأولده 513 36

�شركة �شليمان املعايطة واولده/موؤ�ش�شة �شليمان املعايطة واأولده 517 37
موؤ�ش�شة عبد القادر ح�شن الب�شتنجي/عبد القادر ح�شن عبدالقادر الب�شتنجي 531 38
موؤ�ش�شة اخلاروف لالأبنية واملقاولت – �شركة احمد اخلاروف وجمال ال�شوابكة 536 39

�شركة �شمري النعمان و�شركاه 537 40
�شركة مداهلل الطراونة و�شركاه/ مداهلل ال�شامل واأولده للمقاولت الإن�شائية 544 41

موؤ�ش�شة حممد علي منا�شرة للمقاولت الإن�شائية/ حممد علي يا�شن مو�شى منا�شرة 548 42
موؤ�ش�شة عالن للمقاولت / �شركة فالح وجمال الهليل 565 43
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�شركة يو�شف الطراونة واولده/يو�شف عبداهلل الطراونة واولده للمقاولت 568 44
�شركة ياغي وابو ك�شك 583 45

موؤ�ش�شة ليمار للمقاولت الإن�شائية/احمد حممد ابراهيم بني يا�شن  588 46
مكتب زلطة للتعهدات /�شمر حممد احمد عودة 599 47

�شركة جمال حممد او �شندي و�شريكة 625 48
موؤ�ش�شة غ�شان الذنيبات للتعهدات/غ�شان عبد الكرمي حممد الذنيبات 631 49

العليا للمقاولت الإن�شائية 635 50
�شركة عثمان و�شاحي و�شركاه 665 51

�شركة ح�شام م�شرب�ص و�شركاه للمقاولت  703 52
موؤ�ش�شة عدنان للمقاولت /اجمد جري�ص طعيمه الغي�شان 708 53

موؤ�ش�شة الفلق للمقاولت الإن�شائية – ح�شن فيا�ص حممد �شبحا 723 54
�شركة عاطف اخل�شمان و�شريكة 726 55

�شركة علي ا�شبيتان و�شريكة 729 56
موؤ�ش�شة النور للهند�شة واملقاولت الإن�شائية/ �شركة ا�شامة ابو القرن و�شركاه  744 57

752 �شركة فايق الطراونة و�شريكةه�شال للمقاولت الإن�شائية  58
موؤ�ش�شة ابو حمره للتعهدات /ح�شن احمد �شلمان ابو حمره  753 59

�شركة ر�شمي وحممد الطراونة و�شريكتهم/�شيحان للتعهدات 759 60
موؤ�ش�شة جمعة ابو هيكل الهند�شية 761 61

موؤ�ش�شة التعاون للمقاولت /مروان “حممد خري “ بورللي نغوي 766 62
امليثاق الأردين للمقاولت / �شركة حممود الطراونة و�شركاه  772 63

موؤ�ش�شة الكرنك للتعهدات العامة/�شركة امين حمارنة و�شريكة 773 64
موؤ�ش�شة الركن للتعهدات/�شركة هزاع الطراونة و�شريكة 781 65

موؤ�ش�شة اخلالد للمقاولت الإن�شائية/ �شركة الطراونة والرعود 789 66
�شركة خالد رم�شان عواد و�شريكة/ موؤ�ش�شة الكرمل الهند�شية للمقاولت 800 67

الرثى للمقاولت /�شركة عبدالروؤوف دب�ص و�شريكة 814 68
موؤ�ش�شة املهند�ص مازن حجازي للمقاولت/ مازن علي حممد حجازي 828 69

مكتب العار�شة للمقاولت /معروف ح�شن القا�شم الغنانيم  859 70
�شركة في�شل وجماهد القروم 869 71
�شركة �شامل واحمد ال�شطرات 880 72

�شركة عبدالرحيم عبد احلفيظ ابو عابد و�شركاه للمقاولت الإن�شائية 896 73
�شركة عبد احل�شن املنا�شري و�شركاه 899 74

موؤ�ش�شة دار الهند�شة للمقاولت احلديثة /جمدي منر ابو موي�ص 915 75
موؤ�ش�شة الفرقان للمقاولت /احمد خالد الدوخي الغول 925 76

�شركة الكفاءات للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 928 77
�شركة عمر ابو حليمة واأولده 939 78

�شركة ح�شن �شالمة املنا�شري و�شركاه 945 79
�شركة رجا خ�شر و�شركاه/موؤ�ش�شة الدوامية للمقاولت الإن�شائية 959 80

�شركة غ�شان نا�شر �شمور و�شريكة/�شركة جتهيز الأبنية للمقاولت الإن�شائية 963 81
الإزدهار للهند�شة واملقاولت /�شركة هالة وحممد ابو حمدان 970 82

�شركة “حممد يا�شر” و” اياد عو�ص اهلل/”حممد يا�شر “ واياد عو�ص اهلل للمقاولت 975 83
�شركة عمر الفناط�شة و�شركاه/ال�شامر للمقاولت 993 84

�شركة خالد ا�شماعيل العمايرة و�شريكة 995 85
موؤ�ش�شة زهري الرحمي للمقاولت/زهري �شادق عبدالعزيز الرحمي 1002 86

موؤ�ش�شة �شمري دلقموين للمقاولت/�شمري حممد ح�شن احمد دلقموين 1017 87
�شركة الدرا�ص للمقاولت  1026 88

مكتب املهند�ص حممود ال�شباطات للمقاولت/حممود لطفي حممود ال�شباطات 1029 89
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موؤ�ش�شة الإ�شتقالل للمقاولت الإن�شائية /وليد ا�شماعيل عبد الرحمن ح�شن 1038 90
موؤ�ش�شة بي�شاور للمقاولت /�شركة فرحان حداد و�شريكة 1043 91

�شركة علي وعاطف الق�شاه 1048 92
جمموعة النا�شر الفنية للمقاولت/ عبد احلكيم نا�شر احمد غامن 1056 93

موؤ�ش�شة نايف ابراهيم الطراونة للمقاولت 1058 94
�شركة كوكبا للمقاولت ذ.م.م 1066 95

موؤ�ش�شة امل�شرق العربي للمقاولت /هاين احمد حممد ق�شق�ص  1073 96
�شركة با�شم ال�شريف واولده/با�شم ال�شريف للمقاولت الإن�شائية 1100 97

�شركة الإحتاد الثالثي للمقاولت ذ.م.م 1106 98
�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكة 1127 99

موؤ�ش�شة القرار الأردنية للمقاولت/�شركة ورثة هاين الن�شور 1130 100
موؤ�ش�شة كلي�ص للمقاولت /نبيل جورج اميل كلي�ص 1143 101

�شركة �شليمان البدور و�شركاه / البدور للمقاولت العامة 1167 102
�شركة الرمال للهند�شة واملقاولت ذ.م.م 1189 103

مكتب املهند�ص �شاهر ال�شلمي للمقاولت /�شاهر علي عفانة ال�شلمي 1204 104
�شركة الزعبية واحلمارنة  1205 105

موؤ�ش�شة حمدان للمقاولت الإن�شائية /با�شم يو�شف حمدان احلمدان  1211 106
�شركة حممد القرعان وعامر خري�شة/ موؤ�ش�شة الرنج�ص للمقاولت 1212 107

�شركة ريا�ص ملبز و�شريكة/العادل للمقاولت 1218 108
�شركة احمد عمر الطراونة و�شركاه  1220 109

�شركة جودت الزيادين و�شركاه 1238 110
موؤ�ش�شة ابراهيم معطي للمقاولت /ابراهيم حممود حممد معطي 1242 111

موؤ�ش�شة ن�شال ن�شريات للمقاولت/ن�شال جمول ليف ن�شريات 1244 112
موؤ�ش�شة حازم للمقاولت – خ�شر ح�شن ح�شن عبا�ص ال�شلمان 1245 113

�شركة جالل عبدالهادي و�شركاه/موؤ�ش�شة ا�شوار الأردن للمقاولت 1261 114
موؤ�ش�شة الكون للمقاولت/�شركة مو�شى حمزة و�شريكة 1265 115

موؤ�ش�شة خالد ابو الرب للمقاولت الإن�شائية /خالد امن حممد ابو الرب 1267 116
موؤ�ش�شة ال�شاعر الدولية للتعهدات /�شركة �شالح ال�شاعر و�شريكتة 1271 117

�شركة الرماح للتعهدات ذ.م.م 1273 118
موؤ�ش�شة ابراهيم خالد ال�شرايرة للمقاولت/ابراهيم خالد �شليمان ال�شرايرة 1275 119

موؤ�ش�شة ابو حرب للمقاولت /وليد احمد عبدالقادر ابو حرب 1278 120
موؤ�ش�شة العمران  للمقاولتالإن�شائية/عمر حممد عبدالرحمن من�شور 1283 121

�شركة �شالمة للتعهدات  1307 122
الرئي�ص للمقاولت /�شركة حممود ابو قلة و�شركاة 1311 123

موؤ�ش�شة عويد للمقاولت الإن�شائية /احمد عويد احمد الطراونة 1321 124
�شركة ليف غنيم الطراونة و�شريكة/ احلال للمقاولت الإن�شائية 1324 125

�شركة مبارك حممود الذنيبات واأولده 1325 126
�شركة احمد يو�شف ال�شباطات واولده 1333 127

�شركة فتحي احل�شن و�شركاه/املوؤ�ش�شة الثنائية للمقاولت 1360 128
�شركة احمد قربي و�شركاه/الزهراء للمقاولت الإن�شائية 1399 129

�شركة علي الردايدة و�شركاه 1409 130
موؤ�ش�شة ا�شامه برغل للمقاولت /ا�شامه ابراهيم حممد برغل 1410 131

موؤ�ش�شة �شامي ال�شرقاوي للمقاولت الإن�شائية /�شامي ح�شن م�شطفى ال�شرقاوي 1412 132
موؤ�ش�شة احل�شام الهند�شية /ح�شام حممد �شعيد النمروطي  1418 133

�شركة الت�شييد والإعمار للمقاولت ذ.م.م 1436 134
�شركة عارف حماد و�شريكة /موؤ�ش�شة العابد للبناء واملقاولت 1445 135
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�شركة فتحي �شقر و�شركاه/الورقاء لالإ�شكان واملقاولت 1458 136
مكة للمقاولت الإن�شائية/ �شركة حممد م�شطفى اللوزي و�شريكة 1474 137

�شركة ابراج الأردن للمقاولت ذ.م.م 1482 138
موؤ�ش�شة الت�شامن للمقاولت /�شالح الدين حممد �شامل ع�شكري 1486 139

موؤ�ش�شة ابو �شقرا الهند�شية للتعهدات /عبدالآله عريف عارف الر�شق  1487 140
�شركة حممد ابو الرب و�شريكته 1498 141

�شركة �شوكات حمارنة و�شركاه 1512 142
موؤ�ش�شة الرب للمقاولت – �شركة حممد احللو وخالد ابو رمان  1514 143

�شركة ر�شوان وعليا ابو �شيف/موؤ�ش�شة جرا�شيا  للمقاولت 1522 144
موؤ�ش�شة افاق للمقاولت/�شركة جمال الكواليت و�شريكة 1526 145

�شركة علي خري�شات و�شريكة 1527 146
�شركة عاطف الدغمي و�شريكته 1528 147

�شركة حممد عا�شم �شقره و�شريكه 1551 148
موؤ�ش�شة اخل�شراء للمقاولت / �شركة خلف ابراهيم خليف الطراونة و�شركاه 1555 149

موؤ�ش�شة الأ�شيل للهند�شة واملقاولت الإن�شائية /�شركة �شالح نزال وعلي احل�شن  1559 150
موؤ�ش�شة البادية الأردنية للمقاولت /�شركة خالد العبويني و�شركاه 1565 151

�شركة الفقية والفوار�شة 1570 152
�شركة حممد يو�شف جاداهلل و�شركاه 1572 153

�شركة ربيع ومهند الطوال/ موؤ�ش�شة الطوال للمقاولت  1582 154
�شركة �شالح عليان مرزوق زيادات و�شركاه 1592 155

موؤ�ش�شة وحيد حماد للمقاولت/وحيد م�شطفى حممد حماد 1593 156
موؤ�ش�شة النبل للمقاولت – �شركة نبيل ح�شن حممد احلوراين و�شريكه 1623 157

موؤ�ش�شة ال�شهباء الهند�شية للمقاولت/�شركة كمال ال�شوري و�شركاه 1632 158
�شركة البا�شل للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 1635 159

موؤ�ش�شة ابو غيدا للمقاولت /�شركة ثابت ووليد ابو غيدا 1640 160
موؤ�ش�شة املجد الدولية للمقاولت الهند�شية /�شركة ماهر غنام و�شريكة 1643 161

�شركة زهدي ووجيه كنعان 1644 162
�شركة احمد ابو حميدان و�شريكته 1645 163

�شركة حممد ح�شن جربين املنا�شره و�شركاه /موؤ�ش�شة منا�شرة للمقاولت  الإن�شائية  1649 164
موؤ�ش�شة طناطره للمقاولت جالل حت�شن ر�شيد طناطرة 1651 165

موؤ�ش�شة احمد معقيل للمقاولت الإن�شائية/احمد حممد ح�شن معيقل  1657 166
موؤ�ش�شة يبنا للمقاولت الإن�شائية /�شركة �شالح ابو عبيد و�شريكته 1658 167

مكتب ارزاق مهند�شون مقاولون/حممد اأمن عمر �شمور 1659 168
موؤ�ش�شة الرموز للمقاولت/ن�شر حممد �شامل ع�شكري 1670 169

موؤ�ش�شة الكفاءة للمقاولت / “حممد غياث” �شفيق كامل الطباع 1671 170
موؤ�ش�شة احمد بدوية/احمد حممد م�شطفى بدوية  1681 171

�شركة ح�شن الن�شور و�شركاه 1689 172
�شركة م�شباح حلمي الر�شق و�شريكة/�شركة الهاين للمقاولت 1699 173
موؤ�ش�شة رحال للهند�شة واملقاولت �شالح حممود �شالح رحال 1711 174

�شركة حممد �شعيد اجلولين و�شريكهم 1722 175
ابو غزالة  لل�شيانة واملقاولت / خالد حيدر فار�ص ابو غزالة 1725 176

�شركة عبدالرحمن �شمره و�شركاه 1728 177
�شركة ورثة احمد عارف العبويني 1731 178

�شركة احمد ال�شالمية  و�شركاه /�شركة ال�شالميه للمقاولت 1751 179
موؤ�ش�شة مازن �شالمة للمقاولت/ مازن جمال حممد �شالمة 1756 180

موؤ�ش�شة الربيع للمقاولت  /فتحي حممد �شليمان ابو مرار 1760 181
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موؤ�ش�شة الفاحت للمقاولت الإن�شائية/�شميح احمد مفلح عواوده 1773 182
موؤ�ش�شة �شريبن للهند�شة واملقاولت/احمد عبدالكرمي علي عربيات 1783 183

�شركة ابناء علي الزعبي 1786 184
درة عبداهلل للمقاولت الإن�شائية /ابراهيم عبد الكرمي عواد ال�شديفات 1788 185
ال�شركة العمرية للمقاولت/�شركة حممد ابراهيم عبدالقادر و�شريكته 1790 186

موؤ�ش�شة عبد احلكيم خطاب للمقاولت الإن�شائية /عبداحلكيم حامد احمد خطاب 1798 187
�شركة ذياب ابو �شليح و�شريكة 1800 188

�شركة وجيه وعمر �شالمة و�شريكهم/ ال�شمود للمقاولت 1802 189
�شركة ب�شام يون�ص و�شريكته 1804 190

موؤ�ش�شة العبوة للمقاولت/جمدي زهري را�شد العبوه 1805 191
موؤ�ش�شة عادل حمدان للمقاولت 1806 192

�شركة بهيج اخل�شاونة واحمد كردا�شي/ ق�شر الإبداع للمقاولت الإن�شائية 1811 193
�شركة موؤيد م�شلح وم�شطفى م�شلح/ املر�شاه لالأ�شغال املعدنية واملقاولت الإن�شائية 1816 194

بادان للمقاولت الإن�شائية /ن�شال فائق منيب الطاهر 1821 195
�شركة زياد ال�شخنيني و�شركاه 1828 196

�شركة املنافذ للم�شاريع الهند�شية ذ.م.م 1829 197
�شركة ح�شام الدين ال�شغري و�شريكة/ عرب العامل للمقاولت الإن�شائية 1837 198

�شركة “ يحيى الدين الفتياين وحممود روزه/الر�شالة للمقاولت 1838 199
�شركة ان�ص اجلعافرة و�شركاه 1842 200

�شركة هاين ابو منه و�شريكته/ دملا للمقاولت الإن�شائية  1850 201
�شركة يو�شف النجار و�شركاه /الو�شيط للمقاولت الإن�شائية 1855 202

�شركة املتميزه  لالأعمال الهند�شية ذ.م.م 1856 203
امين خري للمقاولت /�شركة امين خري و�شريكة 1859 204

�شركة الرفايعة للهند�شة واملقاولت/�شركة ماهر حممد الرفايعة وخالد وليد الغاليني 1860 205
�شركة حت�شن و�شعاد �شبح/دار الأردن للهند�شة  1862 206

موؤ�ش�شة ف�شل هنانده للمقاولت/ف�شل حممد علي هنانده 1864 207
املميز للمقاولت/�شركة فرا�ص دويكات وعديل الكوافحة 1865 208

�شركة في�شل عطية اهلل الروا�شدة و�شركاه 1867 209
�شركة الهدف للمواد الهند�شية املتخ�ش�شة ذ.م.م 1868 210

�شركة جورج �شامل حب�ص و�شريكة 1874 211
�شركة الأنوار للمقاولت/�شركة عبداهلل املعابرة واأولده 1878 212

�شركة الفنيق للمقاولت ذ.م.م 1881 213
موؤ�ش�شة را�شد للمقاولت/حممد حرب عي�شى احلوامدة 1884 214

�شركة حممد وم�شهور ابو طريه و�شركائهم  1888 215
موؤ�ش�شة جبور عوي�ص للمقاولت الإن�شائية /جبور �شامي جبور عوي�ص 1890 216

باندا للمقاولت الإن�شائية/ �شركة زياد ال�شالحات وفريد ال�شيد احمد 1895 217
�شركة البكري و�شريكه /املعراج للمقاولت الإن�شائية 1906 218

�شركة حممد النا�شر و�شركاه/الزحف الأخ�شر للمقاولت الإن�شائية 1910 219
�شركة �شمور ونبهان 1916 220

�شركة زارا للمقاولت ذ.م.م 1917 221
�شركة حممد خليل القي�شي واأولده 1922 222

ركن ال�شام للمقاولت/�شركة ب�شام الطحاينه و�شركاه 1923 223
�شركة النربا�ص للمقاولت ذ.م.م 1925 224

�شركة ممدوح اجلازي و�شريكه 1926 225
�شركة غ�شان عبداهلل و�شريكه/موؤ�ش�شة اطل�ص للمقاولت الإن�شائية 1943 226

�شركة وليد خلف و�شريكة /�شيبال  للمقاولت 1945 227
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موؤ�ش�شة اخلطوط الذهبيه للهند�شة واملقاولت/انطون اليا�ص عوده قموه 1954 228
�شركة حته غو�ص و�شوبر /�شوبر للمقاولت الإن�شائية 1960 229

خليل �شدقي للمقاولت الإن�شائية /خليل �شدقي حممود ابو ح�شن 1963 230
موؤ�ش�شة دي�شا لالأبنية واملقاولت /ح�شن خليل عبدالكرمي الدي�شي 1969 231

�شركة حممود جوده و�شركاه 1971 232
ب�شاير لالإن�شاءات /�شركة ح�شن املو�شلي و�شركاه 1972 233

�شركة التوازن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 1975 234
�شركة جمال منر ح�شن و�شريكة/ جمال ح�شن للمقاولت الإن�شائية 1976 235

�شركة مهند املهريات و�شريكته 1984 236
�شركة ال�شباعية للمقاولت ذ.م.م 1986 237

موؤ�ش�شة جمال البزمليط الهند�شية للمقاولت / جمال حممد هايل مو�شى البزمليط  1988 238
�شركة اآ�شار للمقاولت ذ.م.م 1992 239

�شركة ذياب �شقور و�شركاه/منار العمران العاملية لالإن�شاءات 1994 240
�شركة احمد ال�شمور و�شركاه/الزهد للمقاولت 2000 241

مروان �شالح للمقاولت الإن�شائية /مروان احمد مو�شى �شالح  2003 242
�شركة ال�شحاحده والزغايبة/اإجناز للمقاولت الإن�شائية 2007 243
�شركة جمال �شرمي و�شريكه /قواعد للهند�شة واملقاولت 2011 244

�شركة ان�ص الذنيبات و�شريكته 2022 245
�شركة خالد الرما�شن و�شركاه 2027 246

�شركة الطراونة و�شريكته 2030 247
�شركة داهورحممد دلقموين و�شركاه/الف�شل للمقاولت 2044 248

موؤ�شة نبيل ده�ص للمقاولت/نبيل حممود ده�ص جمحاوي 2045 249
�شركة جمدي قموه و�شريكه/�شو�شنة املحبة للمقاولت 2048 250

�شركة عدنان امل�شري و�شركاه/الذوق الهند�شي للمقاولت 2052 251
موؤ�ش�شة حمدان ار�شيدات للمقاولت/حمدان �شامل جربين ار�شيدات 2053 252

موؤ�ش�شة املد الأخ�شر للمقاولت الإن�شائية/�شركة ب�شيم وندمي �شكر 2060 253
�شركة القي�شية وال�شليبي/الأريل مهند�شون مقاولون 2064 254

�شركة عالء العزة و�شركاه/البندقية ملقاولت الكهروميكانيك 2065 255
موؤ�ش�شة ملا للمقاولت /عبد العزيز عبداهلل علي العربيات 2068 256

�شركة عبدالوهاب وعمر ال�شعوب/عبدالوهاب للمقاولت الإن�شائية 2071 257
�شركة عدوان والد�شوقي 2073 258

�شركة زمزم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2075 259
�شركة العمري وبرغل 2087 260

ريا�ص عيد عبد الرحمن عثمان 2090 261
الروؤد لالإن�شاءات الهند�شية/�شركة ا�شامة زعرور و�شركاه 2092 262

�شركة الأفق للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2104 263
�شركة خطاب عابد وحممود ن�شراهلل /الكروية للم�شاريع الهند�شية 2105 264

موؤ�ش�شة عوي�ص للهند�شة واملقاولت /ميخائيل عوي�ص 2108 265
موؤ�ش�شة �شالح غنام للمقاولت الإن�شائية/ �شالح رزق علي غنام 2110 266

�شركة احمد املرايات و�شركاه/روابي الطفيلة للمقاولت 2112 267
بوابة الغد للمقاولت الإن�شائية /من�شور احمد حممد الربديني 2118 268

علي احمد حممود ال�شويل/ ال�شويل للمقاولت الإن�شائية 2121 269
�شركة �شامل ال�شوي�ص ورامي ابو حجله 2122 270

موؤ�ش�شة حجاوي للمقاولت /فايز خليل ح�شن دعا�ص 2123 271
�شركة عدنان يا�شن و�شركاه 2128 272

�شركة حجاب واجلغبري/ا�شول للمقاولت الإن�شائية 2131 273
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موؤ�ش�شة النهيل للمقاولت /نبيل اكرم راجي �شلوم  2132 274
�شركة معتز خليل ال�شيد وح�شن عبدالرحمن الزريقي/امل�شرتكة العاملية للمقاولت الإن�شائية 2134 275

�شركة ب�شام وهدان و�شركاه/عامل املجد للمقاولت الإن�شائية 2138 276
موؤ�ش�شة “حممد فواز” احللواين للمقاولت/ “ حممد فواز” عبد الرحيم ربيع احللواين 2154 277

بال حدود للمقاولت الإن�شائية /حممد عواد ح�شن عقايلة 2155 278
�شركة نائل احلويطات و�شريكة/احلويطات للمقاولت الإن�شائية 2158 279

حترير للمقاولت/ �شركة يو�شف خ�شان و�شادي املدانات 2159 280
�شركة �شمري احل�شان و�شريكته/�شمري احل�شان للمقاولت 2161 281

�شركة جا�شم ابو اغا و�شريكته/ الأو�شال للمقاولت الإن�شائية 2162 282
�شركة وائل وحممود ال�شريف 2173 283

�شركة طارق العوران وايهاب القرعان/�شركة املازن للمقاولت الإن�شائية 2175 284
�شركة هام ال�شحب للمقاولت الإن�شائية/ �شركة نزار احلوامدة و�شركاه 2177 285

موؤ�ش�شة املعايل للمقاولت/ عبد املعطي ر�شيد احمد املعايل 2184 286
�شركة و�شيم الزعمط و�شريكته للمقاولت 2185 287

�شركة طه الكركي وعبداحلميد اجلراجره و�شريكتهم/ الكركي واجلراره للمقاولت 2186 288
ال�شوريكي للمقاولت الإن�شائية/�شركة اجمد علي حممود م�شطفى و�شركاه 2188 289

�شركة اجلناح الذهبي للمقاولت ذ.م.م 2189 290
�شركة يو�شف عمريه و�شركاه 2193 291

�شركة �شمري مقط�ص و�شركاه/ ال�شرور للمقاولت الإن�شائية 2195 292
موؤ�ش�شة عاطف �شامل للمقاولت الإن�شائية/عاطف �شامل ج�شعان ال�شويلمن 2199 293

�شركة �شالح وعا�شور 2200 294
موؤ�ش�شة الناجحون للمقاولت /�شركة فرا�ص زكريا �شالح وعبد املنعم القا�شي 2201 295

�شركة طارق وليث املا�شي/ ليث ما�شي للهند�شة والتعهدات  2203 296
موؤ�ش�شة عامر �شربوق للمقاولت /عامر غالب ايوب �شربوق 2205 297

�شركة ال�شخانبة والنا�شر/البيئة اخل�شراء للمقاولت 2214 298
الكربياء للمقاولت الإن�شائية /ح�شن مو�شى حمدان العبد الالت 2215 299

�شركة ا�شماعيل عمرو واأولده/ا�شماعيل حممد �شالمة عمرو للمقاولت الإن�شائية 2216 300
موؤ�ش�شة ح�شن عبداهلل الهم�شري للمقاولت/ ح�شن عبداهلل حممد الهم�شري 2217 301

�شركة ابراهيم زبانة و�شريكة/ موؤ�ش�شة ابراهيم زبانه الهند�شية 2218 302
موؤ�ش�شة مطاوع للم�شاريع الإن�شائية /ن�شال �شالح عبدالقادر عيد 2226 303

موؤ�ش�شة �شمرقند للمقاولت /عبدال�شالم �شامي عبداهلل اخلاروف 2233 304
الهند�شة الفنية للتعهدات /ن�شال علي مفلح داود 2234 305

موؤ�ش�شة الدلل�شة للمقاولت الإن�شائية /�شابر �شالح �شلمان الدلل�شة 2241 306
�شركة غداف للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م. 2247 307

شركة كوادر للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م 2260 308
شركة ارسالن عبدالفتاح عيسى ابو مطر وشركاه/الشراع للمقاوالت 2266 309

�شركة جنوى ال�شرايرة و�شريكها/الفج للمقاولت الإن�شائية 2269 310
�شركة عناد القي�شي و�شريكة  2270 311

�شركة بانكوك للمقاولت ذ.م.م 2271 312
موؤ�ش�شة ح�شام فاخوري للمقاولت/ح�شام عدنان عبدالكرمي فاخوري 2273 313

�شركة )العقاية للمقاولت( ذ.م.م 2277 314
العويله للبناء/�شركة نايف املنا�شري و�شريكته  2279 315

�شركة عبد الوهاب الطراونة و�شركاه/ عبدالوهاب الطراونة و�شركة للمقاولت 2280 316
�شركة ق�شور الأردن للمقاولت ذ.م.م 2282 317

�شركة وليد الهواملة و�شركاه 2284 318
�شركة ميثم نايف النواي�شه و�شركاه /اجلربان للمقاولت الإن�شائية  2288 319
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�شركة عمر ال�شقور و�شركاه /�شنابك للمقاولت الإن�شائية 2290 320
�شركة عبد اهلل زوانه و�شركاه 2293 321

موؤ�ش�شة جربيل الزبيدي للمقاولت /جربيل �شالح ح�شن الزبيدي 2297 322
�شركة )ال�شواعد للمقاولت الإن�شائية( ذ.م.م 2299 323

اجلوية للمقاولت الإن�شائية/�شركة امل�شاعده والعلوان 2300 324
�شركة حممود الرواحنة و�شريكة 2301 325

اعمدة البيت للمقاولت الإن�شائية /نهاد علي داود ال�شاحلي 2303 326
�شركة ب�شمان للمقاولت ذ.م.م 2304 327

�شركة الراأي للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2311 328
جهات للمقاولت /علي طاهر يون�ص يا�شن 2313 229

موؤ�ش�شة زياد �شالمة للمقاولت 2315 330
موؤ�ش�شة ماأمون داود للمقاولت/ماأمون م�شطفى ا�شماعيل داود 2317 331

�شركة علي العبي�شي البوايزة و�شركاه 2318 332
�شركة عادل ك�شا�شبة  و�شريكته/عادل ك�شا�شبة للمقاولت الإن�شائية 2319 333

�شركة ال�شهل للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2322 334
الثواب للمقاولت /كمال �شالح خليل ابو عطية 2329 335

�شركة نايف الليمون و�شركاه ال�شاعدة للمقاولت الإن�شائية 2334 336
�شركة ال�شيب للمقاولت العامة ذ.م.م 2335 337

موؤ�ش�شة عبدالفتاح الغنمة للقاولت 2336 338
موؤ�ش�شة الأ�شهب للمقاولت /كمال �شليم عبد املعطي الأ�شهب 2339 339
�شركة طارق رفيق عبد و�شركاه/الألفية للمقاولت الهند�شية 2340 340

�شركة خالد احمد الطراونة و�شريكتة/املظلة الهند�شية للمقاولت الإن�شائية 2342 341
�شركة ع�شام حممد عارف العبويني و�شركاه 2344 342

موؤ�ش�شة احمد عليوات للمقاولت/احمد حممد ح�شن عليوات 2347 343
�شركة �شالح الف�شول و�شريكته 2352 344

�شركة عزت حممد وزكي ابو طري  2353 345
موؤ�ش�شة ع�شام توفيق للمقاولت 2354 346

موؤ�ش�شة جنيب الفانك للمقاولت/ جنيب فهد جنيب الفانك  2357 347
�شركة عبدالرحمن احل�شيني و�شركاه 2359 348

�شركة و�شن للمقاولت ذ.م.م 2360 349
�شركة ا�شامة مزهر و�شريكة /مراحل العربية للمقاولت الإن�شائية 2361 350

�شركة مي�شلون للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م /�شبابيك للمقاولت الإن�شائية 2365 351
�شركة ها�شم وزياد ح�شن الهندي /الهندي للمقاولت العامة 2367 352

�شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة  2372 353
�شركة احمد مطاربة و�شريكته/البلوي للمقاولت 2374 354

�شركة منا�شيب للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2375 355
�شركة الزهاء للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2379 356

�شركة الإن�شاءات اخلا�شة ذ.م.م 2385 357
موؤ�ش�شة املعالية للمقاولت/�شايل احمد عبيد املعاليه 2388 358

�شركة رباح حنتويل وكمال قداده 2391 359
اغ�شان للمقاولت الإن�شائية خالد حممود حممد عبدالنبي 2392 360

�شركة امل�شور للمقاولت ذ.م.م 2396 361
�شركة احمد ابو قطي�ص و�شريكه 2405 362

�شركة ورثة ن�شال عواد وحممد اخلطيب 2408 363
�شركة توفيق وحممود الطراونة 2411 364

�شركة جمال ح�شن و�شركاه/يالو للمقاولت الإن�شائية 2413 365
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�شركة ح�شيب احمد عبدالفتاح الدوماين ونعمان حممد خليل بدير  2414 366
موؤ�ش�شة يعرب للمقاولت /وليد عي�شى غافل اخلوالده 2416 367

�شبحا للمقاولت/ماهر يا�شن ا�شماعيل �شبحا 2417 368
�شركة خالد ال�شغري و�شريكه 2418 369

�شركة ا�شرف واباء عبده/ الهداية للمقاولت 2419 370
�شركة ابو الف�شل �شهاب و�شريكه 2420 371

موؤ�ش�شة الوا�شط الذهبي للمقاولت الإن�شائية /عدنان حممود احمد الزعبي 2423 372
موؤ�ش�شة ابراهيم امللكاوي للمقاولت /ابراهيم حممود احمد امللكاوي 2424 373

�شركة الأ�شواء للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2425 374
�شركة او�شكار للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2430 375

موؤ�ش�شة الأ�شبال للمقاولت الإن�شائية /ح�شن ابراهيم حممد كليب 2433 376
�شركة خالد �شليم زعبي و�شريكه 2435 377

موؤ�ش�شة جهاد ال�شوي�ص للمقاولت/جهاد عبدالكرمي ر�شيد ال�شوي�ص 2440 378
�شركة اجلماعن للمقاولت /موؤ�ش�شة اجلمعاين للمقاولت 2441 379

�شركة ال�شلعو�ص ويحيى 2448 380
�شركة مو�شى ال�شعدي وهيثم حممد/مو�شى ال�شعدي للمقاولت الإن�شائية 2452 381

موؤ�ش�شة الع�شويل للمقاولت ا�شامه م�شطفى زكي الع�شويل 2457 382
�شركة با�شل ال�شمور و�شريكه 2459 383

احلامدية للمقاولت /علي حممد علي ابو نوا�ص 2460 384
�شركة الإن�شاءات العربية اللبنانية ذ.م.م 2461 385

موؤ�ش�شة موفق احللحويل للمقاولت الإن�شائية/موفق �شليم حممد احللحويل  2464 386
�شركة امل الطراونة و�شريكها /�شاطيء العقبة للمقاولت 2466 387

موؤ�ش�شة ابراهيم حممد الطراونة /ابراهيم حممد �شليمان الطراونة 2468 388
�شركة معت�شم ابو عي�شه و�شريكه/معت�شم ابو عي�شة للمقاولت 2471 389

�شركة مريامار للمقاولت ذ.م.م 2473 390
�شركة القا�شي ون�شر 2477 391

�شركة العنوان للمقاولت ذ.م.م 2481 392
موؤ�ش�شة حممد ح�شن حمدان لأبنية واملقاولت/حممد ح�شن عطا حمدان 2482 393

جمال دعم�ص للمقاولت /جمال خليل حممد دعم�ص 2487 394
�شركة ك�شابره وثابت /ركن البناء للمقاولت 2488 395

�شركة عرب الأ�شواق للمقاولت ذ.م.م 2497 396
موؤ�ش�شة زحوم للمقاولت الإن�شائية/ عبداهلل حت�شن احمد النواي�شه 2498 397

�شركة ح�شني اخلطاطبة و�شريكه /الرتابط للمقاولت الإن�شائية 2504 398
�شركة احلفر للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2506 399

�شركة احمد عيا�شره و�شريكه/ ابناء من�شور عيا�شرة للمقاولت 2509 400
�شركة حممود رخي�ص الطراونة و�شريكه/�شدام للمقاولت الإن�شائية  2510 401

�شركة وليد برهوم و�شريكه/ املثابة للمقاولت 2511 402
فرا�ص ابو خلف للمقاولت /فرا�ص ح�شن ابراهيم ابو خلف 2512 403

مياده مو�شى �شامل للمقاولت /مياده مو�شى �شامل �شقر 2514 404
القتاة للمقاولت الإن�شائية/ عماد �شهام حممد البكري 2521 405

موؤ�ش�شة حممد العمري للمقاولت الإن�شائية 2523 406
�شركة توليدو للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2525 407

�شركة املعيد للمقاولت ذ.م.م 2526 408
�شركة احلجيج والتن و�شريكهم/برميان للمقاولت الإن�شائية 2528 409

موؤ�ش�شة نزار للمقاولت الإن�شائية /حممد ابراهيم احمد الطراونة 2536 410
�شركة ال�شويفية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2537 411
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�شركة ا�شامة وعمر القريني 2542 412
بني عبيد للمقاولت 2544 413

�شركة املقاول للتعهدات ذ.م.م 2549 414
�شركة ع�شام ال�شعايده و�شركاه /�شدى اجلنوب للمقاولت الإن�شائية 2550 415

�شركة �شمري النوافله و�شريكه/اخلربة للمقاولت الإن�شائية 2551 416
�شركة احلجر الكرمي للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2555 417

�شركة الإمناء الهند�شية للتعهدات  2561 418
موؤ�ش�شة الأ�شا�ص للمقاولت /و�شاح عماد جري�ص كراد�شة 2563 419

�شركة ت�شكن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2565 420
�شركة مالك امل�شري و�شريكه/الإمناء للمقاولت 2574 421

�شركة حممد احلجاج وحممد العو�شي/تالل �شفا بدران للمقاولت 2576 422
�شركة امين املنا�شري وطارق عقرباوي 2579 423

د�شر للمقاولت 2580 424
�شركة �شليمان ذياب �شالمه النعيمات واأولده/�شليمان ذياب واأولده للمقاولت الإن�شائية 2589 425

موؤ�ش�شة حمافظة للمقاولت العامة /�شليمان حممد �شامل حمافظة 2594 426
�شركة احلراح�شة واملومني /احلراح�شة للمقاولت الإن�شائية 2599 427
�شركة عماد الفريحات و�شركاه/الطفيلة للمقاولت الإن�شائية 2602 428

�شركة جا�شر الن�شا�ص و�شريكته 2606 429
موؤ�ش�شة ريا�ص ابو تاية للمقاولت /ريا�ص �شعيد ا�شعد ابو تايه 2608 430

�شركة باب احلاره للمقاولت ذ.م.م 2613 431
�شركة اتالنت�ص للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2615 432

موؤ�ش�شة احمد خ�شر مو�شى دوامية  للمقاولت/احمد خ�شر مو�شى دواميه 2620 433
�شركة عدنان الروا�شدة واخوانه/ اغنار للمقاولت الهند�شية 2623 434

موؤ�ش�شة حممد النابل�شي للمقاولت الإن�شائية/حممد  حممد علي النابل�شي 2624 435
�شركة بالل ال�شافعي و�شركاه 2625 436

�شركة احللو واحلويطات/ قلعة احل�شا للمقاولت الإن�شائية  2631 437
�شركة الفريد للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2632 438

�شركة وائل عواده و�شركاه 2635 439
�شركة الهند�شة الو�شفية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2644 440

موؤ�ش�شة دغ�ص للمقاولت /ب�شام حممد حممود دغ�ص 2652 441
موؤ�ش�شة زهري حازوق الهند�شية للمقاولت /زهري فخري ا�شعد حازوق 2667 442

معاذ �شماره للمقاولت /معاذ احمد حممود �شماره  2673 443
موؤ�ش�شة الو�شيد للمقاولت /معزوز يو�شف �شحاده م�شطفى 2680 444

�شركة رامي بلوطه و�شريكة 2681 445
عرب ال�شحاب للمقاولت/�شركة ف�شيل املعدات وعمر احلجاحجه 2687 446

�شركة �شالح الكعابنة و�شريكة 2693 447
�شركة املباديء الهند�شية ذ.م.م 2697 448

�شركة امل�شفوفه للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2698 449
اجلندول للمقاولت الإن�شائية/ �شركة ب�شار ابو قوره و�شريكه 2700 450

�شركة الربوز للمقاولت ذ.م.م 2702 451
�شركة الكربى للبناء املحرتف واملقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2704 452

�شركة ال�شنابره وامللكاوي  2706 453
�شركة ابراهيم يو�شف يعقوب يعقوب و�شركاه 2708 454

موؤ�ش�شة راتب اخلف�ص للهند�شة واملقاولت الإن�شائية/راتب احمد راتب اخلف�ص 2713 455
�شركة اجمد عارف العبادي وولده/احل�شانه للمقاولت 2714 456

�شركة ماجد �شماره و�شريكته 2715 457
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املكعب للمقاولت الإن�شائية �شركة احمد احلديدي وحممد عمرو 2720 458
�شركة عبد احلكيم عبداهلل ابو حمفوظ و�شركاه 2731 459
�شركة الفرح العربي للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2736 460

�شركة برج العرب للمقاولت ذ.م.م 2738 461
�شركة احلجون للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2739 462

موؤ�ش�شة فواز احلديدي للمقاولت /فواز فوؤاد عبدالكرمي احلديدي 2740 463
�شركة جبال الأردن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2742 464

�شركة احمد را�شد الرواحنه و�شريكه /احمد را�شد الرواحنه و�شوؤيكه للمقاولت 2745 465
�شركة البا�شق لالإن�شاءات ذ.م.م 2746 466

موؤ�ش�شة ح�شام حيمور للمقاولت الإن�شائية /ح�شام حمزه حممد حيمور 2747 467
ممرات للمقاولت الإن�شائية /ن�شال ماأمون خليل حوؤب�ص 2751 468

�شركة خالد عطون و�شريكه /خالد عطون للمقاولت 2754 469
�شركة �شقر حممد �شليم احلروب واأولده 2757 470

جنات ال�شفا للمقاولت الإن�شائية 2758 471
�شركة خليل جوده و�شريكه 2761 472

تبا�شري للمقاولت الإن�شائية/ �شركة ا�شماعيل جمعه علي ابو خرمة و�شريكة   2764 473
�شركة طموح للمقاولت ذ.م.م 2765 474

احمد ابو طالب للمقاولت الإن�شائية/�شركة منال واحمد ذيب عبد املنعم ابو طالب 2773 475
�شركة ومي�ص للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2776 476

�شركة احلارة العربية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2780 477
�شركة احلياري والر�شيد /العامرية للمقاولت الإن�شائية 2784 478

موؤ�ش�شة عالمات للمقاولت /ماجد عودة اهلل دخل اهلل العالمات  2785 479

شركة عمران شموط وشريكته 2786 480
موؤ�ش�شة فتح اهلل للمقاولت الإن�شائية /فتح اهلل يو�شف ح�شن املعطي 2788 481

�شركة العجو وح�شن  2789 482
�شركة كمال الطراونة وح�شن خ�شان و�شريكهم 2791 483

موؤ�ش�شة معن عبا�شي للمقاولت الإن�شائية معن �شليمان عبده عبا�شي 2792 484
�شركة الربابعة والنجار 2794 485

موؤ�ش�شة ن�شال احلديدي للمقاولت الإن�شائية ن�شال تي�شري حمد اهلل احلديدي 2799 486
�شركة امل�شباح للمقاولت ذ.م.م 2806 487

�شركة الربيحات وحدادين/التجان�ص للمقاولت الإن�شائية 2809 488
�شركة املختار للمقاولت ذ.م.م 2811 489

موؤ�ش�شة عمر عبدال�شمد الرا�شد للمقاولت الإن�شائية/عمر عبد ال�شمد احلاج يو�شف الرا�شد 2812 490
�شركة مروان عي�شى و�شركاه /الغزلن للمقاولت 2817 491

�شركة نزية بدرية و�شركاه 2818 492
موؤ�ش�شة حربي خلف احلجاج للمقاولت/حربي خلف باج�ص احلجاج 2819 493

�شركة حممد احمد وهدايه قطناين/البحريه للمقاولت الإن�شائية 2820 494
�شركة التقوى للتعهدات العامة ذ.م.م 2828 495

�شركة حممد ر�شدي حمرو�ص عبد ال�شالم و�شركاه 2829 496
�شركة ابراج العلم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2831 497

موؤ�ش�شة احمد ابو �شيف للمقاولت الإن�شائية/ احمد حممود عبد القادر ابو �شيف 2833 498
موؤ�ش�شة ع�شام الربق للمقاولت الإن�شائية/ ع�شام نظري عبد الكرمي الربق 2835 499

�شركة الب�شاره للمقاولت ذ.م.م 2839 500
موؤ�ش�شة ال�شعود للمقاولت الإن�شائية/�شبحي ح�شن بديوي طاهات 2844 501

�شركة حممد نادر �شرحان و�شركاه /حممد �شرحان للمقاولت  2848 502
�شركة بلقي�ص للمقاولت ذ.م.م 2853 503
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�شركة الن�شوان للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2854 504
منارات الأردن للمقاولت/”حممد �شعيد” فوؤاد �شعيد طوقان 2855 505

�شركة �شليم احمد ال�شمادي و�شركاه/الوتر الهند�شي للمقاولت الإن�شائية 2856 506
�شركة رميون املكركر و�شركاه/ ار�شطو للمقاولت الإن�شائية 2863 507

�شركة متدين للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2864 508
موؤ�ش�شة منري خ�شر للمقاولت الإن�شائية/ منري عبداملجيد رفيق خ�شر 2866 509

�شركة جمال �شليمان الزعبي و�شركاه/جمال الزعبي و�شركاه للمقاولت 2867 510
�شركة حممد وفي�شل الذيابات البطو�ص/دفايل للمقاولت الإن�شائية 2868 511

�شركة جمدي ابو ال�شعود وا�شامه امل�شري/جمدي ابو ال�شعود للمقاولت الإن�شائية 2869 512
موؤ�ش�شة الأقط�ص للمقاولت الإن�شائية/حممد احمد حممد الأقط�ص 2871 513

�شركة املاموث للمقاولت ذ.م.م 2874 514
�شركة عماد وزياد خاروفه/املجاز للمقاولت 2877 515

�شركة �شامي وا�شامه خ�شان/التدرج البناين للمقاولت 2878 516
موؤ�ش�شة عز الدين للمقاولت /عز الدين علي ح�شن عطاهلل  2879 517

�شركة ال�شرع والنوفل/ التفاين للمقاولت الإن�شائية 2880 518
�شركة النا�شر للمقاولت ذ.م.م 2881 519

�شركة الدائرة الهند�شية للمقاولت 2883 520

شركة ورثة محمود نجيب الحسن وشريكهم /لسرعة لألبنية والمقاوالت 2887 521
�شركة حممد القي�شي و�شريكته/ الإ�شت�شقاء للمقاولت الإن�شائية  2890 522

موؤ�ش�شة نعيم عبدالهادي للمقاولت الإن�شائية/نعيم يحيى عبدالروؤوف عبد الهادي 2891 523
�شركة امكان للم�شاريع والإن�شاءات املتعددة ذ.م.م. 2892 524

موؤ�ش�شة �شامي العقرباوي للمقاولت /�شامي خليل مو�شى العقرباوي 2897 525
�شركة الأ�شقف الذهبية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2900 526

موؤ�ش�شة عدنان عبدالكرمي خمي�ص للمقاولت الإن�شائية 2904 527
�شركة ريت�شموند للمقاولت ذ.م.م/ روابي ال�شمال للمقاولت الإن�شائية 2906 528

�شركة املدى للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2907 529
�شركة عطا حممد ا�شماعيل علي و�شريكه 2908 530
�شركة الفيء للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2909 531

اجود للمقاولت 2910 532
�شركة حممد جمال �شماره و�شريكته 2919 533

�شركة البارقه للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2920 534
�شركة حممد مداهلل ال�شرايرة و�شركاه 2921 535

�شركة كتالونيا للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م / مكتالونيا للمقاولت الإن�شائية 2923 536
�شركة عمر قا�شم الطراونة و�شريكه 2924 537

�شركة ح�شن ابو جنا و�شريكه 2927 538
�شركة الأردنية الأوروبية للمقاولت ذ.م.م. 2928 539

�شركة ع�شام رجا قبالن و�شريك 2938 540
�شركة هاين العطار و�شريكه 2940 541

موؤ�ش�شة علي عيد  اللداوي للمقاولت /علي عيد حممود اللداوي 2947 542
لغة الهند�شة للمقاولت /ابراهيم عبد الرحيم �شليمان احلياري 2952 543

�شركة قي�ص عماري و�شريكه/ قي�ص عماري و�شريكة للمقاولت الإن�شائية  2956 544
موؤ�ش�شة قرق�ص للمقاولت الإن�شائية /�شكري را�شد �شكري قرق�ص 2957 545

�شركة كرم ال�شابط و�شركاه /املنظور للمقاولت الإن�شائية 2958 546
روفان للمقاولت الإن�شائية /حممد �شعيد يو�شف جالجل 2959 547

�شركة ارنون للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2965 548
�شركة كور الدولية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2970 549
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�شركة �شاكو وال�شنيطي/ �شاكو و ال�شنيطي للمقاولت 2974 550
�شركة �شحادة عطون و�شريكة 2975 551

�شركة عبدو حاجي الأحمد و�شركاه 2982 552
موؤ�ش�شة ح�شام ح�شن للمقاولت الإن�شائية /ح�شام حممد �شالح ح�شن  2988 553

�شركة قتيبة ح�شن و�شريكته  2993 554
�شركة البيت الدايفء للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  2994 555

التميز والإبداع للمقاولت الإن�شائية  2999 556
�شركة اطل�ص احلديثة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3000 557

�شركة ايجاد للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3001 558
�شركة املجد للمقاولت ذ.م.م 3005 559

موؤ�ش�شة احمد الر�شدان للمقاولت/احمد حممد ح�شن الر�شدان 3006 560
�شركة ع�شام �شايف و�شركاه 3012 561

�شركة ذي قار للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3013 562
احلا�شم للمقاولت الإن�شائية /يا�شر عبدالقادر �شليمان عربيات  3015 563

�شركة �شامر عبدالرحمن حمدي جميل و�شريكه/ الزهار للمقاولت 3018 564
�شركة حممود نعيم كنعان و�شريكه 3021 565

شركة عبدالكريم السكارنه وشريكه/البوائك للمقاوالت اإلنشائية 3023 566
شركة ياسين مداهلل الطراونة واوالده 3024 567

�شركة املبي�شن والقي�شي 3026 568
�شركة البعد الرابع للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3028 569

�شركة عبداملجيد  يو�شف ابو عرقوب و�شريكة/ عبداملجيد ابو عرقوب و�شريكه للمقاولت الإن�شائية 3034 570
�شركة راكان عيد الطراونة و�شركاه  3038 571

موؤ�ش�شة الرابط احلديث للمقاولت /مفيد عبداللطيف م�شطفى ابو حمدان  3042 572
�شركة �شامي �شرور و�شريكه 3049 573

�شركة ال�شواقفه و�شموط/ ال�شواقفه و�شموط للمقاولت 3053 574
�شركة حممد علي حممود جرادات و�شركاه  3055 575

�شركة تيمور العطيات و�شركاه 3061 576
�شركة ب�شبو�ص و�شركاه 3062 577

�شركة ريا�ص ال�شاعر و�شريكته/الكا�ص للمقاولت الإن�شائية 3065 578
موؤ�ش�شة �شالح ابو عمر عمر الهند�شية للمقاولت/�شالح عقاب احمد ابو عمر 3071 579

�شركة �شليمان احلوري و�شريكته/التكوير للهند�شة واملقاولت 3072 580
�شركة طارق طالل الزيناتي /ابو بكر والزيناتي للمقاولت 3075 581

موؤ�ش�شة ايهاب ال�شوبكي للمقاولت الإن�شائية /ايهاب احمد خلف ال�شوبكي 3076 582
موؤ�ش�شة �شالتو�ص للمقاولت الإن�شائية/خليل عبدالكرمي احمد الدبا�ص 3084 583

�شركة را�ص منيف للمقاولت ذ.م.م 3086 584
�شركة جا�شر ك�شا�شبة و�شريكة/جا�شر ك�شا�شبة و�شريكه للمقاولت الإن�شائية 3088 585

�شركة كرمان للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3091 586
�شركة بالل �شالح حممد م�شاد و�شريكه 3134 587
�شركة املطر للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3142 588

�شركة اجلري بالثقة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3147 589
�شركة امن كنانه واولده 3148 590

�شركة الولء للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3149 591
موؤ�ش�شة يزيد اليا�شجن الإن�شائية /يزيد �شاكر م�شطفى اليا�شجن 3151 592

�شركة م�شطفى حممود �شالح و�شركاه/تالل الكرك للمقاولت الإن�شائية 3152 593
�شركة لر�شا للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3155 594

موؤ�ش�شة موفق ال�شديفات للمقاولت الإن�شائية /موفق احمد نا�شر ال�شديفات  3158 595
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�شركةالعميد للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3159 596
�شركة الوثائق للمقالت الإن�شائية ذ.م.م 3161 597

�شركة اخلط الرفيع للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3163 598
املتحركة للمقاولت 3164 599

�شركة املالد وهديب 3165 600
�شركة ايوان للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3167 601

�شركة الكومودور للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3172 602
�شركة اخلطاب واخلطاطبة /مندلينا لتكنولوجيا الإن�شاءات 3173 603

شركة سيله للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م 3175 604
شركة انس بالل عبداللطيب عيد وشريكه 3176 605

الجسارة للهندسة  والمقاوالت / “محمد نبيل” عبد الرحيم توفيق جابر 3178 606
�شركة رائد ابو �شاوي�ص و�شريكه/ رائد ابو �شاوي�ص و�شريكة للمقاولت 3181 607

�شركة علي م�شطفى اجلعار و�شركاه  3182 608
�شركة القي�شر للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3185 609

موؤ�ش�شة غ�شان حدادين للمقاولت الإن�شائية/غ�شان جري�ص عوده حدادين 3188 610
موؤ�ش�شة هيثم غرايبة للمقاولت الإن�شائية /هيثم ر�شيد  ح�شنغرايبة 3189 611
موؤ�ش�شة عدنان حيا�شات للمقاولت /عدنان علي ابراهيم حيا�شات  3195 612

�شركة امالك الأردن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3197 613
موؤ�ش�شة عبدالعزيز هالل الرواقة للمقاولت الإن�شائية 3199 614

موؤ�ش�شة احمد غرير للمقاولت الإن�شائية /احمد علي احمد غرير  3200 615
�شركة الركن الهادي للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3205 616

موؤ�ش�شة  رائد نوفل للمقاولت /رائد حممود ح�شن نوفل 3206 617
موؤ�ش�شة عبد احلي ا�شليم القراله للمقاولت الإن�شائه /عبد احلي ا�شليم �شلمان القراله 3207 618

�شركة كريت للمقاولت ذ.م.م 3208 619
موؤ�ش�شة جمال ا�شماعيل للمقاولت الإن�شائية/جمال حممود منر ا�شماعيل 3209 620

�شركة حممود احمد بني هاين و�شريكه 3210 621
موؤ�ش�شة عالء ح�شن الطراونة للمقاولت /عالء ح�شن حممد الطراونة 3213 622

�شركة العقيد للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3216 623
�شركة احمد ووائل القاموق 3217 624

�شركة �شعيد ابو دعاب�ص واولده/موؤ�ش�شة دعاب�ص للمقاولت  3219 625
اجلليد للمقاولت الإن�شائية/حممد عبد القادر يو�شف خلف  3221 626

�شركة عبد احلليم احلوامده وحممود الق�شاه  3222 627
�شركة امل�شري ودع�شان و�شريكهم 3224 628

�شركة فيال للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3225 629
�شركة الدعجة والطراونة و�شريكهم 3229 630

�شركة اللورد للمقاولت الإن�شائيةذ.م.م 3231 631
�شركة اجلعار والبطاينة 3233 632

موؤ�ش�شة مو�شى ال�شعودي للمقاولت الإن�شائية /مو�شى احمد حممد ال�شعودي 3234 633
�شركة حممد العزة و�شركاه /اوجان للمقاولت الإن�شائية 3236 634

اعالم عمان للهند�شة والإن�شاءات /�شهيل يحيى عبداهلل املو�شلي 3238 635
�شركة مي املعايطة و�شركاها/املاهدون للمقاولت الإن�شائية 3239 636

موؤ�ش�شة ب�شار الهل�شة للمقاولت/ب�شار ن�شاأت حنا الهل�شه 3246 637
�شركة التقليدية للبناء والتطوير ذ.م.م 3251 638

�شركة فوؤاد الطراونة و�شركاه/ الإنبعاث الدولية للمقاولت 3256 639
�شركة حممد الطراونة و�شريكه/ �شهول الكرك للمقاولت الإن�شائية 3257 640

�شركة لوؤلوؤة املجد للمقاولت ذ.م.م 3258 641
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�شركة النقطة اخل�شراء للمقاولت ذ.م.م 3260 642
�شركة الأردنية امل�شرية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3261 643

موؤ�ش�شة اقليم اجلنوب لإدارة م�شاريع البناء والتطوير /بهجت عبد العزيز ار�شود الروا�شده 3267 644
�شركة الرباط للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م. 3269 645

�شركة �شامي هبارنه و�شركاه/ا�شداء الوطن للمقاولت  3272 646

مؤسسة سليمان ابو الوي للمقاوالت اإلنشائية /سليمان سبتي ابراهيم ابو الوي  3280 647
�شركة روما للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3287 648

موؤ�ش�شة جاد اليو�شف للمقاولت الإن�شائية /جاد حممد علي اليو�شف 3290 649
�شركة ت�شخيم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3291 650
�شركة الرا�شد للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3293 651

�شركة مروان ابو ال�شمن و�شريكته/ايام املنى للم�شاريع الهند�شية 3295 652
موؤ�ش�شة وليد احل�شان للمقاولت الإن�شائية/ وليد رجا م�شعود احل�شان 3297 653

�شركة روابي ال�شلط للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3300 654
موؤ�ش�شة امل�شاحات الهند�شية للمقاولت الإن�شائية/ي�شرى �شالمه م�شلم البياي�شه 3306 655

�شركة اجلعافرة والنجار�شوميا للمقاولت 3308 656
�شركة احد للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3310 657

موؤ�ش�شة جبال البلقاء للمقاولت الإن�شائية /حممد عبدالرزاق عبداهلل اجلغبري 3313 658
�شمري احمد حممود املو�شى / املخروط للمقاولت الإن�شائية  3315 659

�شركة ماأمون “اجلبور املجايل” و�شركاه 3320 660
�شركة حممد عليان الزيادات و�شريكه 3323 661

�شركة دار الأرقم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3327 662
�شركة ارواد للمقاولت الإن�شائية 3329 663

�شركة �شتوتغارت للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3330 664
�شركة جمال ال�شمال للمقاولت الإن�شائية  3331 665

�شركة املوارد املدنية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3333 666
�شركة مارينا للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3334 667

احلربي للمقاولت الإن�شائية /طالل �شليمان خلف احلربي 3336 668
موؤ�ش�شة حممد الروا�شدة للمقاولت الإن�شائية /حممد اعبد حممود الروا�شده 3337 669

�شركة يو�شف القراونة و�شركاه 3341 670
�شركة �شامل ابو حمفوظ و�شريكه /فجر عمان للهند�شة واملقاولت الإن�شائية 3344 671

�شركة �شالح �شامل الطراونة و�شريكة/�شالح �شامل الطراونة و�شريكه 3345 672
�شركة ح�شن حممد �شعد عبد العزيز و�شركاه/�شي�شيان الهند�شيه للمقاولت الإن�شائية  3348 673

برفيليا للمقاولت الإن�شائية 3350 674
�شركة اخليمة اجلديدة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3352 675

�شركة امين اللداوي و�شريكة 3356 676
�شركة عالء هيكل و�شريكته 3372 677

موؤ�ش�شة زياد �شعبان للمقاولت  3373 678
�شركة نايف ال�شرايره و�شريكه/ظوايل للمقاولت  3374 679

�شركة حممد راتب اخلطاب و�شريكه 3379 680
موؤ�ش�شة منت�شر م�شمار للمقاولت الإن�شائية /منت�شر مو�شى حممد م�شمار 3381 681

�شركة حازم ال�شرايره وح�شن الزغول /ا�شوارالبرتاء للمقاولت 3392 682
موؤ�ش�شة مروان النمري للمقاولت الإن�شائية /مروان يعقوب عبد اهلل النمري 3393 683

�شركة عبداهلل الو�شاحي و�شركاه  3396 684
موؤ�ش�شة �شالح الدين العبيدات للمقاولت/�شالح الدين �شليمان كايد العبيدات 3403 685

موؤ�ش�شة حممد ال�شرمان للمقاولت /حممد عمر �شامل ال�شرمان 3406 686
�شركة حممد عمر اخلطاب و�شركاه 3409 687
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�شركة �شو�شنة الأردن للمقاولت ذ.م.م 3414 688
�شركة حمطة واحدة بناء وابداع للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3417 689

�شركة يو�شف حممد الب�شتنجي و�شركاه للمقاولت /البتري للمقاولت 3420 690
�شركة روابي الكمالية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3424 691

�شركة الفا النور للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3425 692
�شركة غازي عنتاب للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3426 693

�شركة لوؤي ابراهيم ال�شرايرة واولده/مرج دابق للمقاولت 3427 694
�شركة �شالح الفيومي و�شريكة/�شالح الفيومي للمقاولت الإن�شائية 3431 695

موؤ�ش�شة �شقر بقاعن للمقاولت الإن�شائية /�شقر يو�شف �شليم بقاعن 3438 696
�شركة موندو لالإن�شاءات  3439 697

�شركة ريا�ص حممد الزغول و�شريكه/ريا�ص حممد الزغول و�شريكه للمقاولت 3440 698
�شركة عمار الروا�شده و�شريكته/ امتار للمقاولت 3442 699

ايجابي للمقاولت الإن�شائية /بالل حممود عو�ص العديل 3444 700
موؤ�ش�شة التمدن للمقاولت الإن�شائية/حممد عبدالقادر حممد الدقة 3445 701

�شركة احلل ال�شحيح للمقاولت ذ.م.م 3449 702
�شركة زبانه وعبد العزيز  3450 703

�شركة �شرفند للمقاولت ذ.م.م 3451 704
�شركة جمال حرت و�شريكته /ا�شبيليه للمقاولت الإن�شائية  3452 705

موؤ�ش�شة ابو �شيام للمقاولت الإن�شائية /احمد ح�شن ابو �شيام  3458 706
ن�شال العدوان للمقاولت الإن�شائية/ ن�شال عالن نوفان العدوان  3460 707

موؤ�ش�شة تالل يعمون للمقاولت الإن�شائية/خالد �شليم عقله �شطناوي 3463 708
�شركة حامد با�شم القوي�شم و�شريكته/امل�شند لالإن�شاءات العمرانية 3465 709

�شركة حممود �شليمان نهار و�شركائه/�شبا للمقاولت الإن�شائية 3469 710
�شركة حممود علي ال�شبح و�شركاه/حممود علي ال�شبح و�شركاه للمقاولت الإن�شائية 3470 711

موؤ�ش�شة احمد يو�شف عبدالرزاق للمقاولت 3475 712
�شركة م�شاريع عمان للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3476 713

�شركة خاليا للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3479 714
حمزة رباح للمقاولت والتعهدات /حمزة رباح عدوان احلرا�شي�ص 3482 715

موؤ�ش�شة ن�شر الداود للمقاولت /ن�شر حممد ن�شر الداود 3484 716
�شركة امن العمري و�شركاه  3485 717

�شركة احمد �شاهر الطراونة و�شركاه/�شاهر للمقاولت الإن�شائية 3486 718
�شركة احللول املرتبطة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3490 719

�شركة امل�شارب للمقاولت ذ.م.م  3492 720
�شركة الرخ للمقاولت ذ.م.م  3494 721

�شركة احلياة الأف�شل للمقاولت ذ.م.م  3495 722
�شركة البعد الثالث للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3499 723

موؤ�ش�شة نا�شر غرايبة للمقاولت الإن�شائية/نا�شر �شامل �شالح غرايبة 3504 724
�شركة ماجد ادري�ص وحممد داود 3515 725

موؤ�ش�شة املهند�ص عمر ماجد �شوندك للمقاولت الإن�شائية/عمر ماجد حممد �شوندك  3517 726
�شركة الرغيد للمقاولت ذ.م.م  3519 727

�شركة نايف وحممد النواي�شة/ نايف عبده وحممد النواي�شه للمقاولت الإن�شائية 3521 728
�شركة الفهر�ص للمقاولت ذ.م.م  3525 729

موؤ�ش�شة ابو حميدان للمقاولت الإن�شائية رائد ح�شن جابر ابو حميدان  3526 730
�شركة ال�شد العايل للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3528 731

موؤ�ش�شة احمد العابد للمقاولت الإن�شائية/ احمد عبد املح�شن العابد 3531 732
�شركة املوقع الهند�شي للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3535 733
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�شركة �شياج الأردن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3536 734
موؤ�ش�شة عبداهلل ابو عليم للمقاولت الإن�شائية/عبداهلل �شعد طالب ابو عليم  3543 735

موؤ�ش�شة يون�ص عبداهلل النعيمات للمقاولت/يون�ص عبداهلل عقله النعيمات 3544 736
�شركة من�شور دعاب�ص ومهند �شاهن 3545 737

موؤ�ش�شة اجمد عبدالرحمن العطار للمقاولت الإن�شائية /اجمد عبد الرحمن �شامل العطار 3547 738
�شركة بيبلو�ص للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3548 739
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العدد الكلي )350(                             اخت�شا�س اإن�شاء ابنية                                    الفئة اخلام�شة

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

موؤ�ش�شة ابو عا�شي للمقاولت /ح�شني حممد ح�شن ابو عا�شي 20 1
�شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نوا�ص و�شركاه 29 2

�شركة ورثة �شهيل زين �شموط/ ورثة �شهيل زين �شموط للمقاولت الإن�شائية 42 3
�شركة علي �شعود ابو ال�شمن و�شريكه 43 4

�شركة ابناء عطاهلل ابراهيم القا�شي “خالد وحممد واحمد ومو�شى “  44 5
�شركة ح�شن العالونة واأولده/ ح�شن العالونة واولده للمقاولت الإن�شائية 133 6

�شركة حممود �شلمان عقله واأولده 160 7
موؤ�ش�شة املعامل الهند�شية للمقاولت /�شركة ح�شن ا�شماعيل الرب و�شريكه 162 8

�شركة ع�شام الزيدين و�شركاه 182 9
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ذ.م.م 217 10

�شركة عمر ذيابات واولده/عمر ذيابات واولده للمقاولت الإن�شائية 220 11
�شركة فواز وفايز الطراونة/ الكثبان الرمليه للمقاولت الإن�شائية 242 12

�شركة خالد وهايل احلوامده/موؤ�ش�شة بيت الهند�شة للمقاولت الإن�شائية 271 13
مكتب ب�شام للتعهدات والأبنية والطرق واحلفريات /�شركة ورثة عبداهلل ح�شن  300 14

�شركة رائد الكوز و�شريكته للمقاولت /متيز للمقاولت   319 15
مكتب الرحاحلة للتعهدات العامه /هاين حممد مفلح الرحامله 350 16

�شركت حكمت حممد الأحمد اخلطيب و�شركاه 421 17
موؤ�ش�شة عبداهلل ال�شودي للمقاولت الإن�شائية 445 18

�شركة عبدالرحيم املجدلوي واولده 464 19
مكتب حممد خري ا�شحانوق للتعهدات /حممد خري يو�شف �شقفر ا�شحانوق 474 20

موؤ�ش�شة �شالح الوادي للمقاولت/�شالح �شامل حممد الوادي 480 21
موؤ�ش�شة احمد احلياري للمقاولت الإن�شائية/احمد �شليمان حممد احلياري 488 22

املوؤ�ش�شة الفنية للبناء/�شركة �شند ابراهيم حدادين و�شركاهم  496 23
موؤ�ش�شة النمري للمقاولت الإن�شائية 501 24

موؤ�ش�شة جرار للمقاولت /نا�شر علي ح�شن جرار  529 25
موؤ�ش�شة ابو لوي للمقاولت الإن�شائية /�شركة حازم ح�شن خالد الو لوي و�شركاه  582 26

دار التعهدات والهند�شة /غيث عارف علي النجار 604 27
�شركة مهند وحممد الدويري و�شريكهم  605 28

موؤ�ش�شة تي�شري ابو �شامل للمقاولت الإن�شائية /تي�شري حممود عبدالهادي ابو �شامل  618 29
�شركة نعيم احمد الق�شاه و�شريكته 619 30

�شركة لا�شد الرواحنه و�شريكته 632 31
موؤ�ش�شة الهويدي للمقاولت /�شركة هاين ع�شام احمد عليان الهويدي و�شركاه 638 32

موؤ�ش�شة قا�شم غرايبة للمقاولت الإن�شائية /قا�شم ناجي عو�ص غرايبة 662 33
موؤ�ش�شة روزان للمقاولت /احمد يو�شف حممد عبدالقادر 664 34

عبدالقادر ابو ديه و�شركاه ) �شافا للمقاولت( 721 35
موؤ�ش�شة حممود عا�شي للمقاولت /حممود احمد حممود عا�شي 743 36

موؤ�ش�شة يا�شر حم�شن عبو عبيد للمقاولت الإن�شائية/يا�شر حم�شن علي ابو عبيد 751 37
�شركة حيدر �شاهر الطراونة واولده/وحيد �شاهر الطراونة واأولده للمقاولت 762 38

�شركة علي �شالح الطراونة واأولده /الفال للمقاولت الإن�شائية  792 39
�شركة عبداهلل مو�شى ال�شامل ال�شديفات 815 40

�شركة خلدون ال�شرايرة /روابي الكرك للمقاولت الإن�شائية 932 41
موؤ�ش�شة حمد احلويان للمقاولت /حمد حممد الرا�شد احلويان   840 42
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�شركة ح�شني حممد ح�شن جربوع و�شركاه 850 43
الكفاوين للمقاولت الإن�شائية/�شركة عبدالرحمن الكفاوين و�شركاه 884 44

�شركة حممود داود الطراونة و�شركاه 894 45
�شركة ماهر احمد كايد و�شريكته 902 46

موؤ�ش�شة �شاري الغوامنة للمقاولت الإن�شائية/حممد �شاري اني�ص الغوامنه 914 47
موؤ�ش�شة الب�شتنجي للمقاولت /احمد عبدالهادي حممد الب�شتنجي 919 48

مكتب مناع للتعهدات /علي احمد محمود مناع 922 49

مؤسسة البيرق للمقالوالت اإلنشائية/شركة محمد عبدالغني وشريكه 933 50
�شركة ح�شن جرب ال�شادق واأولده/ موؤ�ش�شة القدر للمقاولت الإن�شائية 954 51

�شركة تي�شري علي ال�شويات واولده 973 52
�شركة عامر عبد ال�شالم دب�ص وولده 974 53

�شركة مي�شيل مدانات و�شريكه 980 54
موؤ�ش�شة امل�شري للمقاولت الإن�شائية/�شركة ح�شن العرموطي و�شريكه 998 55

موؤ�ش�شة �شليمان احلديدي للمقاولت /�شليمان عبداهلل احمد احلديدي 1001 56
�شركة احمد داود الطراونة واولده 1007 57

موؤ�ش�شة التفاق للمقاولت الإن�شائية/�شركة ورثة حممود امن يو�شف عبدالرحمن 1014 58
موؤ�ش�شة احمد فالح النواي�شه للمقاولت 1081 59

�شركة ق�شي �شفيق املريان و�شركاه/ق�شي �شفيق املريان و�شركاه للمقاولت الإنائية 1088 60
موؤ�ش�شة ع�شتار للمقاولت 1089 61

�شركة رائد يا�شن اجلرابعة و�شريكة 1096 62
موؤ�ش�شة احلامد للمقاولت الإن�شائية /نايل حامد عو�ص الطراونة  1139 63

موؤ�ش�شة عطية عبدالعزيز للتعهدات /عطية عبدالعزيز عطية احمد  1144 64
موؤ�ش�شة املفرق احلديثة للمقاولت /عبداهلل خالد خلف ال�شديفات 1145 65

املجد العربي للمقاولت/ �شركة عبد وعو�ص 1152 66
�شركة عبدالنا�شر فرحان الطراونة و�شريكة 1156 67

�شركة منري العلي واأولده 1172 68
�شركة �شفيق العتيلي واولده 1190 69

موؤ�ش�شة خالد مف5لح للمقاولت الإن�شائية 1196 70
موؤ�ش�شة خالد احلداد للمقاولت /خالد وليد ا�شماعيل احلداد 1216 71
موؤ�ش�شة ا�شعد جرب للمقاولت /ا�شعد عبدالرحمن احمد جرب 1231 72

�شركة خليل وخالد عي�شى العقايله 1239 73
�شركة بالل املطرمي واولده 1252 74

�شركة ورثة جهاد تيم و�شركاهم  موؤ�ش�شة ابناء تيم للمقاولت الإن�شائية 1253 75
�شركة علي حمود الطراونة و�شريكة/ علي حمود الطراونة و�شريكة للمقاولت 1255 76

�شركة رائد عالونة و�شركاه/ عالونة وجيت و�شركاه للمقاولت الإن�شائية 1276 77
موؤ�ش�شة عماد ال�شنابله للمقاولت الإن�شائية/ عماد غالب حممد ال�شنايلة 1280 78

موؤ�ش�شة خاطر للمقاولت /�شامية جهاد البيطار 1302 79
موؤ�ش�شة عبدالرحمن الذنيبات للمقاولت/عبدالرحمن احمد �شالمة الذنيبات 1305 80

موؤ�ش�شة الإطالل للمقاولت/ �شركة �شفيق يعقوب املدانات واولده 1318 81
�شركة حمدان اخلوالده و�شركاه/ الزهرة البي�شاء للمقاولت الإن�شائية 1320 82

�شركة عادل ابو �شل واولده/عادل ابو �شل للمقاولت  1328 83
�شركة رائد املومني و�شركاه 1340 84

�شركة توفيق ابو عجالن و�شريكه 1342 85
موؤ�ش�شة حمادة لالإن�شاء  والعماره/ طالب عبدالرزاق حمادة حمادة 1365 86

موؤ�ش�شة جودت م�شطفى لتعهدات الأبنية /جودت يو�شف حممود م�شطفى 1419 87
موؤ�ش�شة املهند�ص زياد ح�شونة للمقاولت 1424 88
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�شركة �شكري حممد عبداهلل وان�ص حمادنه/الإ�شت�شاريون العرب للمقاولت 1437 89
�شركة اكرم املدانات وولده 1477 90

موؤ�ش�شة اجمد املدانات للمقاولت/اجمد �شبح مو�شى املدانات 1478 91
�شركة خلدون اجلرابعة و�شركاه 1485 92

موؤ�ش�شة �شاهر عارف مروج للمقاولت/�شاهر عارف حمد مروج 1504 93
�شركة احمد هوميل اخلري�شات و�شركاه 1510 94

موؤ�ش�شة ابو نوا�ص للمقاولت الإن�شائية /ذيب حممد احمد ابو نوا�ص 1581 95
�شركة قا�شم ابو الهيجاء واأولده 1587 96
�شركة عو�ص ال�شرايرة واولده  1608 97

�شركة زكريا جراداتت و�شريكه/افنان للمقاولت الإن�شائية 1611 98
�شركة حممود عبداهلل ال�شباغ و�شركاه 1612 99

�شركة ماهر الطيطي و�شركاه 1616 100
�شركة نور الدين الق�شاه واولده 1624 101

�شركةحممود ومن�شور العنانبه/ �شركة العنانبة للمقاولت الإن�شائية 1641 102
�شركة �شليم الزير و�شريكه 1647 103

�شركة امين القوابعة و�شريكة 1668 104
�شركة مو�شى ال�شلبي و�شركاه/موؤ�ش�شة مو�شى ال�شلبي و�شركاه 1691 105

موؤ�ش�شة احمد اجلمل للمقاولت /احمد عطا عبدالرحمن اجلمل 1696 106
�شركة الأمان للخدمات الفنية ذ.م.م 1712 107

�شركة فاروق ال�شاللده و�شريكه 1729 108
�شركة حممد �شبحي ابو را�شي و�شركاه/ �شركة الديرة للمقاولت 1736 109

�شركة توفيق ابراهيم و�شركاه  1744 110
موؤ�ش�شة حممد عبد الكرمي للمقاولت الأن�شائية / حممد فريد �شامل عبدالكرمي  1441 111

�شركة حممد عزمي رباح و�شركاه/حممد عزمي للمقاولت 1799 112
�شركة عنبتاوي و�شركاه/الأمواج العاملية للمقاولت الإن�شائية 1809 113

�شركة ح�شن �شامل رباح و�شركاه 1815 114
�شهيل رافات للمقاولت الإن�شائية 1824 115

عدنان الك�شا�شبة و�شريكة 1847 116
�شركة عي�شا ابو العي�ص و�شركاه/ ديا للمقاولت الإن�شائية  1849 117

�شركة حممد املبي�شن و�شركاه 1861 118
�شركة عوين حدادين و�شركاه  1882 119

�شركة هوج للمقاولت ذ.م.م                                                                        1901 120
�شركة رحال و�شاحي واولده 1913 121

�شركة الأوابن للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 1996 122
�شركة حممد مالح و�شريكته/ حممد مالح للمقاولت 2002 123

�شركة مو�شى حمود اخل�شور واأولده/اخل�شر اخوان للمقاولت 2015 124
�شركة عو�ص الذنيبات و�شركاه 2025 125

موؤ�ش�شة العارف للمقاولت الإن�شائية/طارق عارف عواد العبويني 2029 126
�شركة علي ال�شعراء و�شركاه 2040 127

�شركة جنيب الداوديهواأولده 2057 128
�شوؤكة ريان والبحي�شي لأبنية واملقاولت/موؤ�ش�شة الأهرام للمقاولت 2062 129

�شركة �شامي �شامل املبي�شن و�شركاه/قري حار�شه للمقاولت الإن�شائية 2077 130
�شركة فرحان املعايطة و�شركاه 2078 131

ابو ال�شبعات للمقاولت الإن�شائية/�شركة عي�شى ابو ال�شبعات و�شركاه 2082 132
�شركة حداد والقا�شم /حداد والقا�شم للمقاولت 2099 133

�شركة نوفان املاع�شة و�شريكته 2120 134
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�شركة نا�شر ابو حليمة واخوانه 2124 135
�شركة وليد ابو نوا�ص و�شريكه/وليد ابو نوا�ص و�شريكه للمقاولت الإن�شائية 2126 136

موؤ�ش�شة الع�شيلي للمقاولت الإن�شائية 2133 137
موؤ�ش�شة �شعاده زاهده للمقاولت الإن�شائيه/ �شعاده عمر ر�شمي زاهده 2164 138

�شركة املعدنية الإ�شت�شارية للمقاولت ذ.م.م 2170 139
�شركة �شالمه العبيات واأولده 2182 140

�شركة جرب حمد ابراهيم و�شريكته/موؤ�ش�شة احلياه للمقاولت 2210 141
نبع اجلادور للمقاولت/�شركة عمر الن�شور و�شريكه 2224 142

�شركة حممود الهم�شري واأولده/�شركة التفاو�ص الأردنية للمقاولت الإن�شائية 2228 143
جارنت للمقاولت وادارة امل�شاريع 2231 144

�شركة عبدالقادر جمعه و�شريكه/عبد القادر �شالح للمقاولت 2232 145
�شركة رمزي القطاونة و�شريكه/الألفية الثالثة للهند�شة واملقاولت 2257 146

�شركة حلمي واجمد معايل 2259 147
موؤ�ش�شة فهمي نزال للمقاولتففهمي كامل احمد نزال 2295 148

الأ�شدقاء للمقاولت وال�شيانة/�شلطان �شليبا �شليم امل�شنات 2296 149
�شركة اجمد الطراونة و�شريكته 2306 150

�شركة التعامره و�شريكته/التعامره و�شريكته للمقاولت الإن�شائية 2314 151
موؤ�ش�شة رانيا للمقاولت /فالح ذياب عبدالكرمي عوده 2324 152

�شركةعقاب ابو رمان ورائد ابو �شقراء 2338 153
�شركة الزاوية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 2341 154

�شركة معاذ الهروط و�شريكته/ امل�شلب للمقاولت الإن�شائية 2346 155
�شركة ماتوخ وتوفيق /ماتوخ وتوفيق للمقاولت الإن�شائية 2355 156

�شركة خ�شر وعايد امل�شاقبه/امل�شاقبة للمقاولت الإن�شائية  2362 157
�شركة جمال ابو كيوان و�شركاه 2383 158
�شركة �شامر الغنانيم و�شركاه 2410 159

موؤ�ش�شة ابراهيم خمي�ص مزعل املغاربه 2437 160
�شركة احمد مزعل ال�شباطات و�شريكه 2442 161

موؤ�ش�شة حممد ال�شوري للمقاولت الإن�شائية/حممد عبدالقادر ح�شن ال�شوري 2443 162
�شركة رم�شان وحمران وابراهيم /زنار البناء للمقاولت 2444 163

�شركة حماد ال�شيايده و�شركاه 2445 164
م�شايا للهند�شة واملقاولت/�شركة ا�شعد امل�شني و�شركاه 2447 165

الأخدود للمقاولت /حممد خالد عبدالرحيم اجلمل 2450 166
موؤ�ش�شة حممد احمد الطراونة للمقاولت/حممد احمد داود الطراونة 2455 167

موؤ�ش�شة خ�شر ابو العد�ص للمقاولت الإن�شائية /خ�شر حممد ابراهيم ابو العد�ص 2462 168
موؤ�ش�شة الطبيعة للمقاولت /ا�شماعيل م�شطفى احمد الزغول 2465 169

�شركة ورثة ع�شمت ال�شرور والنا�شق 2529 170
�شركة الهمة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  2554 171

امل�شمم للمقاولت الإن�شائية/رامي �شربي حممد خ�شري 2560 172
�شركة عا�شم االطراونة و�شركاه 2567 173

�شركة او�شاف ن�شرت هنيه و�شريكته/ او�شاف هنية للمقاولت  2572 174
�شركة فوزي حمزة �شماره و�شركاه 2588 175

�شركة زايد ابو نوا�ص و�شركاه/ال�شواب للمقاولت الإن�شائية 2595 176
�شركة حممود وعياده الزعبي 2598 177
املتفقون للمقاولت الإن�شائية 2604 178

موؤ�ش�شة عادل �شاهن للمقاولت  2619 179
�شركة نا�شر ابو رمان و�شركاه 2629 180
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�شركة منذر التاج ووليد حممود/منذر التاج للمقاولت 2630 181
�شركة راكان �شالح الطراونه و�شريكه 2637 182

�شركة جمال ابو نوا�ص واولده 2639 183
املهند�ص ماجد الدويكات للمقاولت الإن�شائية/ماجد �شليمان �شالمه الدويكات 2645 184

�شركة غزة للمقاولت الإن�شائية 2649 185
�شركة فواز �شدقة و�شركاه /فواز �شدقة للمقاولت الإن�شائية وجتهيزات البناء  2650 186

�شركة تكنولوجيا الطرق للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  2651 187
�شركة رائد الربيحات و�شركاه 2656 188

العرموطي لالإن�شاءات /�شركة �شامي عبد الرحمن ح�شن العرموطي و�شريكه 2657 189
�شركة حممد ح�شن الروا�شده و�شركاه 2678 190

تخطيط للمقاولت الإن�شائية / �شركة معايعه وال�شماعن  2696 191
�شركة خليل اخلوري و�شركاه 2709 192

احمد الديرباين للمقاولت/�شركة زياد وعا�ص 2716 193
الدفه للمقاولت/�شركة عالء العتوم وحممد و�شوف 2726 194

�شركة خالد يحيى و�شريكته 2729 195
�شركة يو�شف عليان و�شريكه 2730 196

�شركة احمد وجمال الطراونة 2737 197
�شركة �شمري ابو رجب و�شريكه/�شركة ابو رجب للمقاولت 2741 198
اجلرمق للمقاولت الإن�شائية/ �شركة فادي وفار�ص عي�شى 2760 199

�شركة علي ابو مايله و�شريكه 2768 200
�شركة عمر وحممد عمران/تكاليف للمقاولت 2770 201

�شركة الأعمده للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  2797 202
�شركة ن�شر اهلل رفيق ن�شراهلل و�شريكه/ال�شاذروان للمقاولت الإن�شائية 2714 203

�شركة خالد زين الدين و�شركاه 2821 204
�شركة مروان اللوزي و�شريكه ذ.م.م 2822 205

�شركة مدار للمقاولت ذ.م.م 2834 206
�شركة جمال الأقرغ واجمد احمد 2843 207

�شركة �شخر ال�شباطات و�شركاه/ر�شيل للهند�شة واملقاولت 2849 208
موؤ�ش�شة �شائد ال�شايب للمقاولت/ �شائد حمداهلل عثمان ال�شايب 2852 209

موؤ�ش�شة زايد للهند�شة واملقاولت/فادي عبداهلل حممد زايد 2884 210
�شركة جمال خلف الطراونة و�شريكته 2894 211

موؤ�ش�شة الزبدي للمقاولت/حممد خمي�ص علي الزبيدي 2895 212
�شركة ا�شرف زيادين و�شركاه/ ا�شرف زيادين و�شركاه للمقاولت الإن�شائية 2896 213

�شركة امن عربا�ص و�شريكه 2898 214
حمود للمقاولت الإن�شائية 2911 215

�شركة ربحي احمد اليعقوب و�شركاه /روتيل للمقاولت الإن�شائية 2916 216
�شركة ايات احلوراين و�شركاه  2918 217

�شركة حممد النعيمات و�شريكه/مكتب حممد النعيمات و�شريكه للمقاولت 2922 218
�شركة احمد ح�شن الرموين واولده 2926 219

موؤ�ش�شة وليد عبداجلليل للمقاولت/وليد �شبحي ح�شن عبد 2930 220
موؤ�ش�شة او�ص ال�شلبي للمقاولت /او�ص �شالح �شليمان ال�شلبي 2935 221

موؤ�ش�شة هال للمقاولت الإن�شائية/احمد حممد داوو ع�شيبات 2936 222
�شركة حممود ويا�شر الب�شتنجي 2937 223

�شركة احمد الداوديه و�شريكه 2941 224
موؤ�ش�شة هاين بدوان للمقاولت الإن�شائية/هاين عبدالروؤوف احمد بدوان 2943 225

موؤ�ش�شة حممد ابو �شفيه للمقاولت/حممد فار�ص �شاحلابو �شفية 2944 226
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�شركة الكتلة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  2945 227
البيدخ للمقاولت الإن�شائية/�شركة ابراهيم حامد الطراونة و�شريكه 2948 228

�شركة حممد رباح طاهر �شموط و�شركاه 2960 229
�شركة �شليان دروي�ص احمد و�شركاه 2962 230

�شركة ال�شقر الأردنية للمقاولت ذ.م.م 2966 231
جرنا�ص للهند�شة واملقاولت/عمر علي الدوخي احلنيطي 2976 232

�شتيال للمقاولت /�شركة �شليمان الزعاتره و�شركاه 2981 233
�شركة يو�شف �شمره ورامي ال�شريف وحممد ال�شايب 2984 234

موؤ�ش�شة تامر تادر�ص للمقاولت الإن�شائية/تامر نايف مو�شى تادر�ص 2986 235
موؤ�ش�شة رامي ال�شوالقة للمقاولت الإن�شائية /رامي حممد جميل ال�شوالقة 2996 236

�شركة ح�شن اليا�شمن و�شريكه 2997 237
�شركة حممود الزبيدي وولده 3007 238

موؤ�ش�شة فادي ابو ليلى للمقاولت/ فادي وائل احمد ابو ليلى 3010 239
�شركة الطراونة وحدادين ذ.م.م 3022 240

�شركة ظافر حممود عثمان و�شريكه 3029 241
�شركة حممود ابو ذياب و�شريكه/ابو ذياب للمقاولت الإن�شائيه 3030 242
�شركة امين ار�شيد و�شريكته/امين ار�شيد للمقاولت الإن�شائية 3033 243

�شركة ابو �شنينه و�شريكه/ابو �شنينه للمقاولت 3036 244
�شركة و�شاحي وابو را�ص 3037 245

�شركة اوري�ص للمقاولت ذ.م.م 3040 246
�شركة احمد العواجي و�شركاه 3051 247

�شركة ع�شري عبدالكرمي الطراونة و�شركاه 3052 248
�شركة اياد دمري و�شريكته/اياد دمري للمقاولت 3056 249

موؤ�ش�شة عادل حممد ال�شرايره للمقاولت /عادل حممد عبداهلل ال�شرايره 3063 250
�شركة حممد حممد الطراونة و�شركاه/رجم ال�شخري للمقاولت 3067 251

�شركة عرب احلدود للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3068 252
موؤ�ش�شة ها�شم ابو خو�شه للمقاولت الإن�شائية/ها�شم ا�شماعيل عبداهلل ابو خو�شه 3082 253

�شركة منذر املنا�شري و�شركاه 3116 254
�شركة احمد يا�شن و�شركاه/الهتان للمقاولت الإن�شائية 3143 255

فيثاغور�ص للمقاولت/حممد كامل يون�ص بريو�ص 3144 256
�شركة احمد وماجد القي�شي 3146 257

�شركة ابو ه�شه�ص وابو حالوه 3150 258
�شركة القادة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3156 259

�شركة ب�شار ابراهيم الطراونة و�شريكه 3160 260
�شركة اجمد علي الزعبي و�شريكه 3162 261

موؤ�ش�شة الأحرا�ص للمقاولت الإن�شائية/ ندمي نايف ابراهيم دعاب�ص 3166 262
موؤ�ش�شة طارق امل�شري للمقاولت الإن�شائية/طارق حممد �شعيد امل�شري 3168 263

�شركة البحاث للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3179 264
�شركة الفيا�شية للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3180 265

�شركة املهند�شون املحرتفون للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3186 266
�شركة حممد حممود ح�شن ابو حماد و�شركاه 3187 267

�شركة احمد ابو نوا�ص و�شريكته/الإخالء للمقاولت والإن�شاءات 3190 268
�شركة خريي احللو و�شركاه 3192 269

التالزم للمقاولت الإن�شائية/عمران ايوب �شعيد هدايه 3212 270
�شركة كامل ومعت�شم الذنيبات واجمد الرفايعه /الرفايعه والذنيبات للمقاولت الإن�شائية 3226 271

�شركة عقاب الطراونة و�شركاه/عقاب الطراونة و�شركاه للمقاولت  3228 272
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�شركة الأهلية للهند�شة املتخ�ش�شة ذ.م.م. 3232 273
�شركة ورثة عايد العار�شة و�شركاه 3237 274

�شركة التقنية املتطوره للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3240 275
ماجد حممود �شلمان عقله  3243 276

�شرك�شيان للمقاولت/ �شركة مي�شيل �شرك�شيان و�شركاه 3249 277
�شركة دال�ص للمقاول ت الإن�شائية ذ.م.م 3253 278

موؤ�ش�شة �شياء حجاوي للمقاولت الإن�شائية/ �شياء عا�شم ح�شني حجاوي 3254 279
�شركة حممد العجو و�شريكه/ الأنبهار للمقاولت الإن�شائية 3255 280

�شركة حممود ابو هنيه واولده  3259 281
�شركة فري�شكو للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3265 282

�شركة املراحله والعطيوي 3266 283
�شركة الظرف للمقاولت ذ.م.م 3271 284

�شركة التجمع العربي للمقاولت ذ.م.م 3273 285
�شركة اخللود لالأعمال الإن�شائية ذ.م.م 3277 286

�شركة مريا�ص للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3279 287
�شركة اق�شى طاقة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3284 288

�شركة املتقدمون للمقاولت ذ.م.م 3288 289
�شركة جا�شر العنيزات و�شريكه/ جا�شر عنيزات للللمقاولت الإن�شائية  3296 290

�شركة املحار الهند�شية للمقاولت ذ.م.م 3307 291
�شركة ال�شبيحي للمقاولت ذ.م.م 3312 292

�شركة مو�شى ال�شرايره واولده 3316 293
�شركة عمران القي�شي و�شريكه 3328 294

�شركة بديا للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3342 295
�شركة الب�شتان للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3343 296

�شركة تق�شيم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3347 297
�شركة املي�شي�شيبي للمقاولت ذ.م.م 3353 298

�شركة ال�شفوه لأعمال الكهروميكانيك واملقاولت ذ.م.م 3361 299
�شركة بر�شتيج للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3367 301

�شامر حممد حجازي للمقاولت الإن�شائية/�شامر حممد حجازي جربان 3369 302
�شركة افاق العمرانية للهند�شة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3370 303

�شركة عاطف العجالن و�شريكه  3375 304
�شركة خالد وعدي حدادين 3376 305

موؤ�ش�شة ر�شيد الغول للمقاولت/ر�شيد زياد ر�شيد الغول 3377 306
�شركة ورثة اولغا الك�شا�شبة/ الو�شية للمقاولت الإن�شائية 3382 307

�شركة بافاريا للمقاولت ذ.م.م 3383 308
موؤ�ش�شة حممود القي�شي للمقاولت/حممود �شحادة حممد القي�شي 3384 309

�شركة تركيز للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3385 310
�شركة ح�شن عبدالرحيم و�شاحي و�شريكه 3387 311

�شركة حممد ح�شن القرعان و�شريكه/ت�شاري�ص للمقاولت الإن�شائية 3389 312
موؤ�ش�شة امين م�شعل للهند�شة واملقاولت/ امين �شريف حممد م�شعل 3395 313

�شركة انوار العرب للمقاولت ذ.م.م/انوار العرب للمقاولت  3399 314
موؤ�ش�شة زاهي يعقوب هل�شه للمقاولت الإن�شائية 3400 315

�شركة التحكيم للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م 3410 316
�شركة احمد وفادي عمريه  3404 317

�شركة ورثة عوده القرمي / القرمي للمقاولت  3405 318
�شركة ان�ص ويو�شف عطيه/ان�ص ويو�شف عطيه للمقاولت  3408 319
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�شركة عمر مرعي كري�شان 1410 320
�شلطان نوا�ص يو�شف املعايطهالنوا�ص للمقاولت 3411 321

موؤ�ش�شة خملوف للمقاولت /ا�شامه يو�شف حممد خملوف 3418 322
�شركة حممد الغنانيم و�شركاه 3419 323

�شركة حممد عدنان الروا�شده و�شريكه/حممد عدنان الروا�شده و�شريكه 3421 324
�شركة وائل �شالح احمد الطراونة واولده �شدام وحممد امل�شر للمقاولت الإن�شائية 3423 325

�شركة الروؤيا الهند�شية للمقاولت ذ.م.م 3432 326
موؤ�ش�شة هاين داود للمقاولت الإن�شائية/هاين خالد عبدالرحمن داود 3435 327

�شركة املتعهد للمقاولت الإن�شائية 3448 328
�شركة احمد املبي�شن و�شركاه/احمد املبي�شن للمقاولت الإن�شائية  3453 329

موؤ�ش�شة حممد ابو عواد للمقاولت /حممد احمد عبدال�شالم ابو عواد  3456 330
�شركة حممد ن�شوان �شركاه 3457 331

موؤ�ش�شة رافع العا�شم للمقاولت الإن�شائية/ رافع خلف حممد العا�شم  3461 332
�شركة يزيد الزيادين و�شريكه 3472 333

�شركة مو�شى غدير و�شركاه/بنود للهند�شة واملقاولت الإن�شائية 3474 334
�شركة كورونا للمقاولت ذ.م.م 3177 335

�شركة الريحانة للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3488 336
�شركة الغفار للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3489 337

�شركة وليد وحممد �شايف و�شريكتهم 3491 338
�شركة وليد ابو فاره و�شريكه/ احلجاز للمقاولت الإن�شائية 3497 339

حممد الطعاين للمقاولت/ حممد هاين حممد الطعاين 3500 340
�شركة تي�شري ابو عرابي و�شريكه/تعهدات وحفريات ابو عرابي 3501 341

�شركة �شليمان ال�شديفات و�شريكه 3507 342
�شركة حممد وابراهيم عوده الطراونة و�شريكهم/ حممد وابراهيم عودة الطراونة و�شريكهم  3508 343

موؤ�ش�شة طارق �شالمه للمقاولت/ طارق ق�شطة رميون �شالمه 3509 344
�شركة امي�شا للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3514 345

�شركة فواز العيادات و�شركاه 3522 346
موؤ�ش�شة وائل العزه للمقاولت الإن�شائية/وائل جنيب احمد العزه 3524 347

�شركة حممد الف�شيكات و�شريكته/مهد النجم للمقاولت الإن�شائية  3538 348
�شركة اخلمائل للمقاولت الإن�شائية ذ.م.م  3541 349

�شركة جابر والقي�شي  3542 350

العدد الكلي )2(                                 اخت�شا�س ابنية جاهزة بريفاب                                      الفئة الوىل
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة )البنية اجلاهزة( م�شاهمة خا�شة1277
القد�ص لل�شناعة والن�شاءات / �شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم2426

                                                                                                      

العدد الكلي )2(                                اخت�شا�س ابنية جاهزة بريفاب                                      الفئة الثانية           
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة عا�شور لل�شناعة والتجارة1176
�شركة حممد ا�شماعيل حممود و�شريكه / القناديل الهند�شية للمقاولت21935

العدد الكلي )2(                           اخت�شا�س خر�شانة م�شنعة                                               الفئة الوىل
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة جمموعة اخلم�ص للهند�شة والن�شاء ذ . م. م1827
�شركة ))موؤ�ش�شة �شربي فرح الدولية ذ . م . م((21539
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العدد الكلي )9(                                 اخت�شا�س �شيانة ابنية                                          الفئة الوىل
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة عمون الردنية لالن�شاءات ذ. م0م1170
�شركة ال�شيانة العامة ذ . م . م268
�شركة �شليم ووليد ال�شلبي و�شركاهم / النجم ال�شاطع للمقاولت العامة394
�شركة حدادين الهند�شية للمقاولت4156
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت5207
�شركة الن�شائية للمقاولت واعمال البناء6210
القد�ص لل�شناعة والن�شاءات / �شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم7426
موؤ�ش�شة نبيل النرب / نبيل ا�شكندر عيد النرب8449
موؤ�ش�شة زياد احلجاج للمقاولت الن�شائية / زياد حممد حمدان احلجاج9891

 العدد الكلي )9(                                    اخت�شا�س �شيانة ابنية                                         الفئة الثانية
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة ال�شعد للهند�شة والتعهدات1226
�شركة احللبوين للتعهدات ذ. م.م.2318
موؤ�ش�شة املهند�ص برهان نور للمقاولت / برهان الدين ح�شن عبد الفتاح نور3786
موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت/ �شركة احمد وحممود اليعقوب41031
�شركة دار عمان للديكور ذ.م.م51366
درة عبد اهلل للمقاولت الن�شائية / ابراهيم عبد الكرمي عواد ال�شديفات61788
�شركة �شابر احلوامته و�شريكه / الطريق ال�شريع للمقاولت الن�شائية71846
�شركة العربية الدولية لالن�شاءات واملقاولت ذ . م . م82235
�شركة كوادر للمقاولت الن�شائية ذ . م . م92260

العدد الكلي )2(                               اخت�شا�س �شيانة ابنية                                           الفئة الثالثة
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة ا�شماعيل الهر�ص و�شركاه / موؤ�ش�شة ا�شماعيل للمقاولت وال�شيانة العامة1601
�شركة �شالح خلف احلجاج و�شركاه21702

العدد الكلي )12(                                  اخت�شا�س �شيانة اأبنية                                            الفئة الرابعة
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

املوؤ�ش�شة املعمارية للمقاولت / �شركة عبد احلكيم راجح جوده ال�شكايف و�شركاه1328
موؤ�ش�شة املهند�ص فتحي فرج اهلل للبناء واملقاولت2572
موؤ�ش�شة جمال مدلل للمقاولت / جمال ناظم حممود مدلل31013
موؤ�ش�شة النهو�ص لالن�شاءات الهند�شية / م�شطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية41174
الرئي�ص للمقاولت/ �شركة حممود ابو قلة و�شركاه51311
موؤ�ش�شة الرموز للمقاولت / ن�شر حممد �شامل ع�شكري61670
موؤ�ش�شة �شعاده زاهده للمقاولت الن�شائية / �شعاده عمر ر�شمي زاهده72164
موؤ�ش�شة جربيل الزبيدي للمقاولت / جربيل �شالح ح�شن الزبيدي82297
�شركة الراأي للمقاولت الن�شائية ذ . م . م92311
�شركة البا�شق لالن�شاءات ذ.م.م102746
�شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران / الهيدان للمقاولت الن�شائية113244
�شركة جا�شر العنيزات و�شريكه / جا�شر عنيزات للمقاولت الن�شائية123296
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العدد الكلي ) 42(                           اخت�شا�س �شيانة اأبنية                                       الفئة اخلام�شة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة نايف  دعاب�ص و�شريكه1355
�شركة املخطط للمقاولت العامة ذ . م . م .2472
موؤ�ش�شة العو�شي للمقاولت الن�شائية / مو�شى ذياب �شالمة النعيمات3487
موؤ�ش�شة اخلاروف لالبنية واملقاولت - �شركة احمد اخلاروف وجمال ال�شوابكة4536
مكتب زلطة للتعهدات / �شمري حممد احمد عوده5599
موؤ�ش�شة ابو حجله للمقاولت العامه / �شامي هاين يو�شف ابو حجله6648
موؤ�ش�شة قا�شم غرايبة للمقاولت الن�شائية / قا�شم ناجي عو�ص غرايبة7662
موؤ�ش�شة العجور للهند�شة واملقاولت / حممد احمد �شليمان بني م�شطفى8727
�شركة خالد رم�شان عواد  و�شريكه / موؤ�ش�شة الكرمل الهند�شية للمقاولت9860
�شركة حممود �شليمان الطراونة و�شركاه / البدر للمقاولت الن�شائية10818
موؤ�ش�شة املهند�ص مازن حجازي للمقاولت / مازن علي حممد حجازي11828
موؤ�ش�شة احل�شام للتعهدات العامة / �شركة توفيق  ابو حمفوظ و�شريكه12834
موؤ�ش�شة الربكة للمقاولت - وا�شف هالل ال�شعيد عمي�ص13857
�شركة عبد اهلل النعيمات و�شريكه14901
عبود للمقاولت الن�شائية / �شركة “حممد اأمن “  بني ن�شر و�شركاه15912
موؤ�ش�شة النداء للمقاولت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة16958
�شركة رجا خ�شر اخل�شر و�شركاه / موؤ�ش�شة الدواميه للمقاولت الن�شائية17959
�شكينه للمقاولت / �شركة احمد م�شطفى  الطراونة و�شركاه181105
�شركة �شليمان البدور و�شركاه/البدور للمقاولت العامة191167
موؤ�ش�شة حمدان للمقاولت الن�شائيه / با�شم يو�شف حمدان احلمدان201211
موؤ�ش�شة ن�شال ن�شريات للمقاولت / ن�شال جمول ليف ن�شريات211244
موؤ�ش�شة حازم للمقاولت - خ�شر ح�شن ح�شن عبا�ص ال�شلمان221245
�شركة فتحي احل�شن و�شركاه/املوؤ�ش�شة الثنائية للمقاولت231360
�شركة خليل املالطي و�شريكه241423
�شركة حممد اأبو الرب و�شريكته251498
موؤ�ش�شة احمد معيقل للمقاولت الن�شائية / احمد حممد ح�شن معيقل261657
�شركة العمار الفنية املحدودة ذ.م.م271735
موؤ�ش�شة ح�شن حمدان للمقاولت الن�شائية / ح�شن فريد ح�شن حمدان281767
كنار للمقاولت املتخ�ش�شة/ �شركة حممد نا�شر النابل�شي و�شريكته291777
موؤ�ش�شة دي�شا لالبنية واملقاولت/ح�شن خليل عبد الكرمي الدي�شي301969
�شركة �شامي والعدوان / القارب للمقاولت312139
�شركة الد�شوقي واحلاج / منارة الرملة للمقاولت الن�شائية322320
�شركة مالك امل�شري و�شريكه / المناء للمقاولت332574
موؤ�ش�شة احمد خ�شر مو�شى دواميه للمقاولت / احمد خ�شر مو�شى دواميه342620
�شركة ح�شن حممود ح�شن �شليمان و�شركاه352778
�شركة جمال عبد اهلل ال�شوده و�شركاه362813
�شركة ن�شال وبالل خري الدين / ن�شال خري الدين للمقاولت الن�شائية372875
�شركة حممد النعيمات و�شريكه / مكتب حممد النعيمات و�شريكه للمقاولت382922
�شركة اجلدير بالثقة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م393147
�شركة �شعيد ابو دعاب�ص واولده / موؤ�ش�شة دعاب�ص للمقاولت403219
�شركة احمد م�شلح الطراونة و�شريكه413248
�شركة مو�شى غدير و�شركاه / بنود للهند�شة واملقاولت الن�شائية423474
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العدد الكلي )7(                     اخت�شا�س اعمال الديكور والتاأثيث                                            الفئة لوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة حدادين الهند�شية للمقاولت1156
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت2207
�شركة حب�ص - دير للمقاولت ذ.م.م3219
موؤ�ش�شة نبيل النرب / نبيل ا�شكندر عيد النرب4449
�شركة �شرار ال�شرايره واولده / �شرار ال�شرايرة واولده للهند�شة والتعهدات5574
�شركة الو�شط للمقاولت ذ . م . م6748
�شركة الوجيه للمقاولت الن�شائيه ذ . م . م71272

العدد الكلي )8(                       اخت�شا�س اعمال الديكور والتاأثيث                                            الفئة الثانية

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة �شماره ويو�شف للمقاولت ذ . م . م1116
�شركة بابل للمقاولت ذ . م . م2986
�شركة اوميغا للمقاولت ذ . م . م31050
�شركة �شم�شي  ال�شرك�شي و�شريكه / �شرك�ص للمقاولت الن�شائية41136
�شركة �شامي �شمور و�شركاه / املجموعة الفنية العربية للمقاولت51295
�شركة دار عمان للديكور61366
�شركة الندوة للمقاولت ذ.م.م.71706
�شركة البا�شق لالن�شاءات ذ.م.م82746

العدد الكلي )6(                             اخت�شا�س من�شاآت معدنية                                               الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة عا�شور لل�شناعة والتجارة1176
�شركة )البنية اجلاهزة( م�شاهمة خا�شة2277
�شركة جنار ال�شناعية التجارية3294
�شركة بيم للمن�شاآت املعدنية ذ . م . م4404
القد�ص لل�شناعة والن�شاءات / �شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم5426
�شركة ابراج العرب للمقاولت ذ . م . م6624

العدد الكلي )10(                           اخت�شا�س من�شاآت معدنية                                               الفئة الثانية

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
موؤ�ش�شة املهند�ص فتحي فرج اهلل للبناء واملقاولت1572
�شركة التاج لالأعمال احلديدية2639
�شركة بابل للمقاولت ذ . م . م3986
�شركة يو�شف الذنيبات و�شركاه41574
�شركة موؤيد م�شلح وم�شطفى م�شلح / املر�شاه لال�شغال املعدنية واملقاولت الن�شائية51816
�شركة حممد ا�شماعيل حممود و�شريكه / القناديل الهند�شية للمقاولت61935
�شركة ابو هنط�ص وعمرو / م�شانع الوفاء للمن�شاآت املعدنية71979
�شركة املعدنية ال�شت�شارية للمقاولت ذ.م.م82170
�شركة نا�شر ابو موجه و�شركاه / ابو موجه للهند�شة والن�شاءات92503
�شركة �شم�ص العقبة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م103070
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العدد الكلي )17 (                         اخت�شا�س من�شاآت معدنية                                               الفئة الثالثة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة �شامل ذياب الطراونة واولده198
�شركة عامل الهند�شة للبناء واملقاولت ذ . م . م2357
�شركة في�شل وجماهد القروم3869
الكفاوين للمقاولت الن�شائية / �شركة عبد الرحمن الكفاوين و�شركاه4884
املوؤ�ش�شة الدولية للهياكل املعدنية - �شركة يحيى ال�شاكت و�شريكه51141
�شركة املجموعه الفنيه للهند�شه وال�شيانه ذ . م . م61285
موؤ�ش�شة عبد الرحمن الذنيبات للمقاولت / عبد الرحمن احمد �شالمة الذنيبات71305
�شركة عي�شى حدادين و�شركاه81411
�شركة خالد وفي�شل املرايات91567
موؤ�ش�شة الطاهر لالعمال الكهروميكانيكة/ح�شن علي اديب الطاهر101595
�شركة ه�شام مراد و�شركاه / الرفيق لالبنية واملقاولت العامة111695
�شركة  فولذ لنظمة املباين ذ.م.م121869
موؤ�ش�شة �شالح  اخلطيب للمقاولت / �شالح عي�شى �شليمان اخلطيب132043
موؤ�ش�شة عيبال للمقاولت الن�شائية / احمد عبداهلل احمد ابو �شليم142539
�شركة الفي�شلية للمقاولت ذ.م.م152873
�شركة من�شور بطاينه وح�شن ابو �شرحان / اجل�شور لالعمال املعدنية162946
موؤ�ش�شة حمي الدين عومير للهياكل املعدنية / حمي الدين حممد جباره عومير173530

املـــجــال  -  انــ�ســــاء طـــرق 

العدد الكلي )32(                                        اخت�شا�س اإن�شاء طرق                                              الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة ال�شرق للك�شارات والتعهدات العامة12
ال�شركة الوطنية للهند�شة واملقاولت ذ.م.م214
�شركة املقاولت العمومية ذ.م.م359
�شركة ابناء خلف الطراونة493
�شركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات /ابو �شريخ للمقاولت5100
�شركة حممد جراد الطراونه واولده6114
�شركة الليات العامة7119
�شركة امل�شاريع املتحدة8155
�شركة ابراهيم احلناقطة واولده ذ.م.م/موؤ�ش�شة روابي اجلنوب للمقاولت9173
�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم ذ.م.م10184
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت11207
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ذ.م.م12217
�شركة حممد يو�شف ال�شباطات و�شركاه للتعهدات13236
�شركة زكريا �شالح الطراونه للمقاولت ذ.م.م14245
�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ.م.م15262
�شركة ح�شن عطيه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة ح�شن عطيه لالبنية واملقاولت16274
�شركة )الردنية للتنمية القت�شادية والتجارة /كوميدات ذ.م.م(17275
�شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م18292
موؤ�ش�شة الدروب الردنية للتعهدات العامة / �شركة ابو احلاج للتعهدات العامة19301
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ال�شركة الردنية لحتاد املقاولن ذ.م.م20353
�شركة حممد وعارف �شلمي الكوز و�شركائهم21364
�شركة مروان احمد الكردي و�شركاه ذ.م.م/ موؤ�ش�شة الزرقاء احلديثة للتعهدات22493
�شركة الو�شط للمقاولت ذ.م.م23748
�شركة ح�شان الكوز و�شريكه24956
�شركة عي�شى جراد الطراونه و�شريكه251127
موؤ�ش�شة املنهل للمقاولت ذ.م.م/ �شركة ع�شام الهويدي وفريد حرت261210
�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت ذ.م.م271221
�شركة احمد يو�شف الطراونه و�شريكه ذ.م.م281334
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م291704
�شركة ابناء علي الزعبي 301786
�شركة العربية الدولية لالن�شاءات واملقاولت ذ.م.م312235
ال�شركة الردنية املتكاملة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م323318

العدد الكلي )19(                               اخت�شا�س اإن�شاء طرق                                              الفئة الثانية

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
الع�شر للتعهدات / �شركة �شادق ح�شن واولده119
�شركة ابو حليمة اخوان239
�شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م3144
موؤ�ش�شة طبيب اخوان للمقاولت الن�شائية / �شركة زهري وزهدي طبيب للمقاولت ذ.م.م4151
�شركة ح�شن الطراونه واولده/ ح�شن الطراونه واولده للمقاولت5243
�شركة رائد الكوز و�شريكته للمقاولت/ متيز للمقاولت6319
�شركة ه�شام عبد اهلل املو�شى واخوانه7441
�شركة علي �شالح الطراونه واولده/ الفال للمقاولت الن�شائية8792
�شركة حممد خلف ابراهيم الطراونه واولده/ حممد خلف ابراهيم الطراونه واولده للمقاولت9831
مكتب العار�شه للمقاولت /معروف ح�شن القا�شم الغنانيم10859
�شركة حممود داود الطراونه و�شركاه11894
�شركة عمر ابو حليمه واولده12939
�شركة احمد داود الطراونه واولده131007
�شركة باب ال�شرق للمقاولت ذ.م.م/ موؤ�ش�شة املهند�ص امين اخل�شريي للمقاولت141317
�شركة عادل ابو �شل واولده/ عادل ابو �شل للمقاولت151328
�شركة منر اللوزي و�شركاه / �شركة منر اللوزي و�شركاه للتعهدات العامة161384
�شركة احمد حيمور و�شركاه 171585
�شركة تكنولوجيا الطرق للمقاولت الن�شائية ذ.م.م182651
�شركة اجمد علي الزعبي و�شريكه193162

العدد الكلي )28(                             اخت�شا�س اإن�شاء طرق                                              الفئة الثالثة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
موؤ�ش�شة املعامل الهند�شية للمقاولت / �شركة ح�شن ا�شماعيل  الرب و�شريكه1162
�شركة الزوايدة واحلنيطي /اردال للهند�شة واملقاولت 2179
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ.م.م3281
موؤ�ش�شة الفار�ص للمقاولت العامة / �شركة احمد فار�ص املو�شى و�شركاه4306
�شركة احمد حممد املعابره و�شركاه5311
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موؤ�ش�شة اجلابر للتعهدات والعمال املدنية / �شركة حممد اللوزي واولده للتعهدات والعمال املدنية6331
�شركة عبد املجيد �شامل اجلرابعة و�شركاه7510
�شركة عثمان و�شاحي و�شركاه8665
�شركة حممد وموفق عطا اهلل الطراونه9787
�شركة وادي الردن للمقاولت الن�شائية / �شركة جميل ابو �شريخ و�شريكه10852
�شركة الدرا�ص للمقاولت111026
�شركة زياد ال�شكران واولده121076
موؤ�ش�شة القرار الردنية للمقاولت/ �شركة ورثة هاين الن�شور131130
�شركة �شعد العليمات و�شركاه141404
�شركة اجلزيرة العربية للمقاولت ذ.م.م151619
�شركة مو�شى الكوز واولده/ النظامية للمقاولت الن�شائية161726
ال�شركة النموذجية للهند�شة واجل�شور / �شركة حممود خالد و�شركاه171775
�شركة حماد �شامل الطراونه واولده181795
�شركة عيا�ص ابو العي�ص و�شركاه/ ديا للمقاولت الن�شائية191849
�شركة امل�شتقبل للمقاولت ذ.م.م201939
�شركة املزار للمقاولت ذ.م.م211991
موؤ�ش�شة رائد الن�شور للمقاولت الن�شائية / رائد حممد يو�شف الن�شور222016
�شركة فوؤاد وعمر الدويري و�شركاهم232363
�شركة القمة احلديثة للمقاولت ذ.م.م242394
�شركة خالد عبد اهلل الرجوب و�شريكه/ خالد عبد اهلل الرجوب للمقاولت الن�شائية252474
�شركة عي�شى حممد الرجوب واولده262507
�شركة مي�شر يو�شف فرحان طه و�شركاها / روابي الردن ال�شناعية273292
�شركة اكرم ابو �شريخ و�شريكته283317

العدد الكلي )106(                                    اخت�شا�س اإن�شاء طرق                                              الفئة الرابعة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة ورثة �شهيل زين �شموط / ورثة �شهيل زين �شموط للمقاولت الن�شائية142
�شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القا�شي خالد واحمد ومو�شى 244
�شركة العمال العربية للتعهدات ذ.م.م/ موؤ�ش�شة العمال العربية للتعهدات 372
�شركة جنيب عمارين و�شركاه للتعهدات495
�شركة �شامل ذياب الطراونه واولده598
�شركة ح�شن العالونه واولده/ ح�شن العالونه واولده للمقاولت الن�شائية6133
�شركة حممود �شلمان عقله واولده7160
�شركة من�شور عي�شى العقايله و�شريكه8181
�شركة ابناء عبد اهلل احلوراين9253
�شركة عبد الكرمي الن�شور و�شريكه/ مكتب الن�شور للتعهدات10254
�شركة ليف ابو نوا�ص واولده11257
�شركة ادري�ص البياي�شه واولده12260
مكتب ب�شام للتعهدات والبنية والطرق واحلفريات / �شركة ورثة عبد اهلل ح�شن13300
�شركة اجلود للمقاولت الن�شائية ذ.م.م14313
تعهدات حممد فرحان الفاعوري / حممد فرحان الفا�شل الفاعوري15325
�شركة فرا�ص ر�شيد وعبد اهلل ابو حليمه و�شركاهم/ الطرقات العامة للمقاولت16380
�شركة املخطط للمقاولت العامة ذ.م.م17472
�شركة �شليم ابراهيم الفقري و�شركاه18484
املوؤ�ش�شة الفنية للبناء/ �شركة �شند ابراهيم حدادين و�شركاهم19496
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�شركة مد اهلل الطراونه و�شركاه/ مد اهلل ال�شامل واولده للمقاولت الن�شائية  20544
�شركة يو�شف الطراونه واولده / يو�شف عبد اهلل الطراونه واولده  للمقاولت21568
�شركة مهند وحممد الدويري و�شريكهم22605
موؤ�ش�شة الهويدي للمقاولت/ �شركة هاين ع�شام احمد عليان الهويدي و�شركاه23638
موؤ�ش�شة عزمي احمد حرب للمقاولت الن�شائية 24677
�شركة مو�شى اجليو�شي و�شركاه25692
موؤ�ش�شة يا�شر حم�شن ابو عبيد للمقاولت الن�شائية / يا�شر حم�شن علي ابو عبيد26751
موؤ�ش�شة هبه الهند�شية/ �شركة جمال وجورج قموه و�شركاهم27756
�شركة في�شل وجماهد القروم28869
موؤ�ش�شة الربابعة للمقاولت/ احمد م�شطفى احمد الربابعة29874
�شركة الكفاءات للمقاولت الن�شائية ذ.م.م30928
�شركة رجا خ�شر اخل�شر و�شركاه/ موؤ�ش�شة الدواميه للمقاولت الن�شائية31959
مكتب علي ح�شن للتعهدات/ علي ح�شن حممد ح�شن321011
موؤ�ش�شة امل�شرق العربي للمقاولت/ هاين احمد حممد ق�شق�ص331073
�شركة �شريف العمايره واولده341133
�شركة احمد ال�شكايف و�شريكته/ احمد ال�شكايف للمقاولت الن�شائية351199
�شركة ورثة جهاد تيم و�شركاهم/ موؤ�ش�شة ابناء تيم للمقاولت الن�شائية361253
�شركة احمد يو�شف ال�شباطات واولده371333
�شركة م�شهور احمد الدويري و�شركاه/ موؤ�ش�شة الدويري اخوان381367
�شركة حممود عبد النبي كري�شان واولده للتعهدات العامة/ ال�شتاذ للمقاولت391382
�شركة خلدون اجلرابعة و�شركاه401485
درة اجلنوب للمقاولت411529
�شركة �شليمان النعيمات و�شركاه421548
موؤ�ش�شة املحاربون للمقاولت/ �شركة احمد الكوز و�شركاه431568
�شركة ربيع ومهند الطوال / موؤ�ش�شة الطوال للمقاولت441582
�شركة احمد عاي�ص و�شركاه/ موؤ�ش�شة جوهرة العلي للتعهدات451583
�شركة قا�شم ابو الهيجاء واولده461587
البرتاء للمقاولت الن�شائية/ �شركة حم�شن وحممد ح�شن ابو عبيد471700
التخ�ش�شية للمقاولت الن�شائية/ �شركة حرب ال�شعيبي و�شريكه481717
�شركة توفيق ابراهيم و�شركاه491744
ال�شركة العمرية للمقاولت / �شركة حممد ابراهيم عبد القادر و�شريكته501790
�شركة عو�ص �شامل الطراونة واولده511817
موؤ�ش�شة اجمد الطراونه للمقاولت/ اجمد مو�شى جراد الطراونه521820
�شركة دروي�ص ب�شي�شو و�شركاه531826
�شركة زياد املعابرة واولده541830
�شركة هوج للمقاولت ذ.م.م551901
�شركة رحال و�شاحي واولده561913
�شركة عامر ال�شباطات و�شركاه571930
�شركة �شريف عبد الفتاح �شحادة واولده / الفرات للمقاولت581934
�شركة حممد ال�شكران و�شركاه للمقاولت / حممد ال�شكران و�شركاه للمقاولت591936
�شركة فايز ح�شن ا�شماعيل الرب و�شريكه601946
�شركة همالن ابو هالله و�شريكه/ الهمالن للمقاولت612009
�شركة �شدين الردنية للمقاولت والعمال الن�شائية ذ.م.م622013
�شركة وحيد دقام�شه و�شركاه632021
�شركة ا�شماعيل العمريي و�شركاه / ا�شماعيل العمريي للمقاولت642096
�شركة نا�شر ابو حليمه واخوانه652124
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موؤ�ش�شة �شامل ابو هزاع للمقاولت/ �شامل حممد �شامل ابو هزاع662144
�شركة هام ال�شحب للمقاولت الن�شائية / �شركة نزار احلوامده و�شركاه672177
نبع اجلادور للمقاولت/ �شركة عمر الن�شور و�شريكه682224
ال�شركة النموذجية للمقاولت ذ.م.م692239
�شركة علي علي يو�شف ال�شباطات و�شركاه702331
�شركة احل�شان للمقاولت الن�شائية ذ.م.م712349
�شركة مهند املغربي و�شركاه/ املغربي ومناع للمقاولت الن�شائية722366
�شركة جمال ح�شن و�شركاه/ يالو للمقاولت الن�شائية732413
�شركة ابو الف�شل �شهاب و�شريكه742420
�شركة ابو �شلفه و�شركاه / انور ابو �شلفه و�شركاه للمقاولت الن�شائية752436
موؤ�ش�شة حممد احمد الطراونه للمقاولت/ حممد احمد داود الطراونه762455
�شركة احمد البيطار و�شريكه772467
�شركة حممد النوافله و�شريكه/ طويالن للمقاولت الن�شائية782570
املوؤ�ش�شة التحويلية للمقاولت الن�شائية / خليل عبد اجلليل خليل ابو اجللود792655
موؤ�ش�شة خليل اخلوالده للمقاولت/ خليل ادري�ص م�شطفى اخلوالده802771
�شركة الرماح الذهبية للمقاولت الن�شائية ذ.م.م812807
�شركة جمال الكوز و�شريكه822816
موؤ�ش�شة �شائد ال�شايب للمقاولت / �شائد حمد اهلل عثمان ال�شايب832852
�شركة في�شل ابو طالب و�شركاه842955
�شركة ال�شاحلية للمقاولت الن�شائية852961
�شركة ارنون للمقاولت الن�شائية ذ.م.م862965
�شركة رائد الطبا�شات و�شريكه872971
�شركة بالل الفقري و�شركاه / بالل الفقري و�شركاه للمقاولت883090
�شركة عدنان ابو �شل و�شركاه893101
�شركة امية ح�شن العالونه و�شركاه/ تخيل للمقاولت الن�شائية903117
�شركة التالل الذهبية للمقاولت ذ.م.م913120
�شركة املعايطة وال�شقور / الروحاء للمقاولت الن�شائية923203
ماجد حممود �شلمان عقله933243
�شركة حممد القي�شي و�شريكه943262
الطريق املفتوح للمقاولت الن�شائية953282
موؤ�ش�شة الهاللت للمقاولت/ عبد اهلل حممد عبد اهلل الهاللت963285
موؤ�ش�شة روابي اللجون للمقاولت الن�شائية/ احمد عادل احمد حممود973305
�شركة ح�شن ابراهيم معمر النوافله و�شريكه983319
�شركة جبال ال�شراه للمقالع والك�شارات ذ.م.م993358
�شركة �شمري الكوز و�شركاه/ �شمري الكوز للهند�شة واملقاولت1003368
موؤ�ش�شة مو�شى ال�شكايف للمقاولت الن�شائية/ مو�شى احمد عي�شى ال�شكايف1013378
�شركة حممد ح�شن القرعان و�شريكه/ ت�شاري�ص للمقاولت الن�شائية1023389
�شركة احمد عبد العزيز اجلرابعة و�شركاه/ جبال اجلنوب للمقاولت الن�شائية1033391
�شركة انوار العرب للمقاولت ذ.م.م/ انوار العرب للمقاولت1043399
�شركة علي عي�شى الطراونه و�شركاه1053441
موؤ�ش�شة عبد الرحمن رم�شان للمقاولت الن�شائية / عبد الرحمن يو�شف خمي�ص رم�شان1063483
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العدد الكلي )60(                                           اخت�شا�س اإن�شاء طرق                                              الفئة اخلام�شة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة ال�شويطي للتعهدات العامة15
موؤ�ش�شة الربدويل للتعهدات / �شركة يا�شن الطراونه و�شريكه234
�شركة �شماره ويو�شف للمقاولت3116
موؤ�ش�شة املثلث للمقاولت / �شركة ح�شن وجمال العرموطي4187
البيادر للمقاولت/ �شركة عزمي احمد لوخن و�شركاه5415
موؤ�ش�شة املهند�ص فتحي فرج اهلل للبناء واملقاولت6572
موؤ�ش�شة قا�شم غرايبه للمقاولت الن�شائية/ قا�شم ناجي عو�ص غرايبه7662
�شركة عبد القادر ابو ديه و�شركاه/ �شافا للمقاولت8721
موؤ�ش�شة الهجان للمقاولت/  طلعت �شحادة م�شلم الكوز9733
موؤ�ش�شة ابو حمره للتعهدات/ ح�شن احمد �شلمان ابو حمره10753
�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م11819
موؤ�ش�شة حمد احلويان للمقاولت / حمد حممد الرا�شد احلويان12840
�شركة ح�شني حممد جربوع و�شركاه13850
�شركة �شامل واحمد ال�شطرات14880
�شركة عبد احل�شن املنا�شري و�شركاه15899
موؤ�ش�شة الب�شتنجي للمقاولت/ احمد عبد الهادي حممد الب�شتنجي16919
موؤ�ش�شة امليادين للمقاولت/ �شركة نا�شر ورائد الع�شع�ص للمقاولت17929
�شركة عامر عبد ال�شالم دب�ص وولده18974
موؤ�ش�شة امل�شرية للمقاولت الن�شائية / �شركة ح�شن حممود العرموطي و�شريكه19998
�شركة حممد الكوز و�شريكه201010
موؤ�ش�شة التقان للمقاولت الن�شائية/ �شركة ورثة حممود امن يو�شف عبد الرحمن211014
�شركة رائد يا�شن اجلرابعة و�شريكه221096
موؤ�ش�شة العي�شى للمقاولت/ عادل داوود عبد عي�شى231135
�شركة فالح الطاهات و�شركاه241203
�شركة بالل املطرمي واولده1252 25
�شركة �شامي �شمور و�شركاه / املجموعة الفنية العربية للمقاولت261295
الرئي�ص للمقاولت/ �شركة حممود ابو قله و�شركاه271311
�شركة فتحي احل�شن و�شركاه / املوؤ�ش�شة الثنائية للمقاولت281360
�شركة خالد ال�شرايره واولده291493
�شركة �شوكات حمارنه و�شركاه301512
موؤ�ش�شة املنجل للمقاولت/ �شركة الزعاترة والنجار311534
�شركة ماهر الطيطي و�شركاه321616
موؤ�ش�شة طناطره للمقاولت/ جالل حت�شن ر�شيد طناطرة331651
�شركة الفخر للمقاولت ذ.م.م341673
�شركة م�شباح حلمي الر�شق و�شريكه/ �شركة الهاين للمقاولت351699
�شركة المان للخدمات الفنية ذ.م.م361712
�شركة حممد �شبحي ابو را�شي و�شركاه/ �شركة الديره للمقاولت371736
�شركة النوار للمقاولت / �شركة عبد اهلل املعابره واولده381878
�شركة حممد ابراهيم و�شريكه/ الولوية للمقاولت الن�شائية391885
�شركة ورثة جابر ح�شن  حرب و�شريكهم401950
�شركة م�شطفى عبابنه و�شريكه412142
�شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو �شقراء422338
�شركة فايز القي�شي و�شريكته / الهيل للمقاولت432371
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موؤ�ش�شة ها�شم املعابره للمقاولت الن�شائية442530
�شركة جمال خلف الطروانه و�شريكته452894
�شركة ايات احلوراين و�شركاه462918
�شركة حممد عبد اجلليل الك�شا�شبه و�شريكه / حممد الك�شا�شبة للمقاولت الن�شائية472925
موؤ�ش�شة ابو عليا للمقاولت / �شايل عبد الهادي حممد ابو عليا482953
�شركة يا�شن مداهلل الطراونة واولده493024
�شركة الطالب للمقاولت الن�شائية ذ.م.م503025
�شركة عقاب الطراونة و�شركاه / عقاب الطراونة و�شركاه للمقاولت513228
�شركة الن�شور والزغول و�شركاهم523335
�شركة عدنان احلوامده واولده533363
بوادي اجلنوب للمقاولت543364
�شركة خالد املحمدين و�شركاه553380
�شركة حممد عطا اهلل خلف الطراونة واخوانه563398
�شركة الطراونة واحلوراين573510
�شركة يو�شف الطراونة و�شريكته / با�شل وكرم للمقاولت الن�شائية583513
�شركة عماد خزنه و�شركاه / عماد وحممود خزنه للمقاولت الن�شائية593529
�شركة من�شور دعاب�ص ومهند �شاهن603545

العدد الكلي )16(                اخت�شا�س عبارات وجدران ا�شتنادية وعبارات ت�شريف                              الفئة الثالثة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة ابو حليمة اخوان139
�شركة الزوايده واحلنيطي/ اردال للهند�شة واملقاولت2179
�شركة نايف  دعاب�ص و�شريكه3355
�شركة ه�شام عبداهلل املو�شى واخوانه4441
�شركة علي �شالح الطراونه واولده / الفال للمقاولت الن�شائية5792
�شركة عمر اأبو حليمه واأولده6939
�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكه71127
�شركة الربقان وجالجل / الربقان للمقاولت81284
�شركة احمد يو�شف ال�شباطات واولده91333
�شركة  �شمور ونبهان101916
�شركة )العقارية للمقاولت( ذ . م . م112277
�شركة عادل ك�شا�شبه و�شريكته / عادل ك�شا�شبه للمقاولت الن�شائية122319
�شركة �شعيد ابو دعاب�ص واولده / موؤ�ش�شة دعاب�ص للمقاولت133219
�شركة عبد الرحمن ابو ديه و�شريكه143252
�شركة احللول ال�شاملة للمقاولت اجليوتقنية والبيئية ذ.م.م153437
�شركة املهاد للمقاولت الن�شائية ذ.م.م163502

العدد الكلي )30(               اخت�شا�س ا�شغال خر�شانية / ج�شور وتقاطعات والنفاق                             الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة ال�شرق للك�شارات والتعهدات العامة12
ال�شركة الوطنية للهند�شة  واملقاولت ذ . م . م214
�شركة املقاولت العمومية ذ. م . م359
�شركة ابناء خلف الطراونه493
�شركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات/ ابو �شريخ للمقاولت5100
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�شركة الهند�شة املدنية ذ . م . م6115
�شركة الليات العامة7119
�شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.8144
�شركة امل�شاريع املتحدة9155
�شركة حدادين الهند�شية للمقاولت10156
�شركة ابراهيم احلناقطه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة روابي اجلنوب للمقاولت11173
�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم ذ. م . م12184
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت13207
ال�شركة املوحدة لالن�شاءات الهند�شية ذ . م . م14233
�شركة زكريا �شالح الطراونة للمقاولت ذ . م . م15245
�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ . م . م16262
�شركة ح�شن عطيه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة ح�شن عطيه لالبنية واملقاولت17274
�شركة اجلعفر للتعهدات ذ . م . م18292
�شركة مروان اأحمد الكردي و�شركاه ذ . م . م / موؤ�ش�شة الزرقاء احلديثة للتعهدات19493
�شركة ابراج العرب للمقاولت ذ . م . م20624
�شركة الو�شط للمقاولت ذ . م . م21748
�شركة ح�شان الكوز و�شريكه22956
موؤ�ش�شة املنهل للمقاولت/�شركة ع�شام الهويدي وفريد حرت231210
�شركة باب ال�شرق للمقاولت ذ.م.م / موؤ�ش�شة املهند�ص امين اخل�شريي للمقاولت241317
�شركة احمد يو�شف الطراونه و�شريكه ذ.م.م251334
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ . م . م261704
ال�شركة النموذجية للهند�شة واجل�شور / �شركة حممود خالد و�شركاه271775
�شركة �شفيان النا�شر واولده281825
�شركة دروي�ص ب�شي�شو و�شركاه291826
�شركة مي�شر يو�شف فرحان طه و�شركاها / روابي الردن ال�شناعية303292

العدد الكلي )7(                  اخت�شا�س ا�شغال خر�شانية / ج�شور وتقاطعات والنفاق                           الفئة الثانية

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة حممد جراد الطراونه واولده1114.
موؤ�ش�شة املثلث للمقاولت/ �شركة ح�شن وجمال العرموطي2187.
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ذ.م.م3217.
�شركة حممد العيدي واولده ذ.م.م4819.
�شركة امين عمرو و�شريكه52398.
�شركة تكنولوجيا الطرق للمقاولت الن�شائية ذ . م . م62651.
ال�شركة الردنية املتكاملة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م73318.

 
العدد الكلي )24(                                    اخت�شا�س خلطات ا�شفلتية                                                   الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة ال�شرق للك�شارات والتعهدات العامة12.
ال�شركة الوطنية للهند�شة  واملقاولت ذ . م . م214.
�شركة املقاولت العمومية ذ. م . م359.
�شركة ابناء خلف الطراونه493.
�شركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات/ ابو �شريخ للمقاولت5100.
�شركة الأليات العامة6119.
�شركة امل�شاريع املتحدة7155.
�شركة ابراهيم احلناقطه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة روابي اجلنوب للمقاولت8173.
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�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم ذ. م . م9184.
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ذ.م.م10217.
�شركة حممد يو�شف ال�شباطات و�شركاه للتعهدات11236.
�شركة زكريا �شالح الطراونه للمقاولت ذ.م.م12245.
�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ . م . م13262.
�شركة ) الردنية للتنمية القت�شادية والتجارة / كوميدات ذ. م . م(14275.
�شركة اجلعفر للتعهدات ذ . م . م15292.
موؤ�ش�شة الدروب الردنية للتعهدات العامة / �شركة ابو احلاج للتعهدات العامة16292.
�شركة ح�شان الكوز و�شريكه17956.
�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكه181127.
موؤ�ش�شة املنهل للمقاولت/�شركة ع�شام الهويدي وفريد حرت191210.
�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت ذ . م . م201221.
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م211704.
�شركة ابناء علي الزعبي221786.
�شركة حماد �شامل الطراونة واولده231795.
ال�شركة الردنية املتكاملة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م243318.

العدد الكلي )15(                                  اخت�شا�س خلطات ا�شفلتية                                                   الفئة الثانية
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة احمد حممد املعابره و�شركاه1311
�شركة فرا�ص ر�شيد وعبد اهلل ابو حليمه و�شركاهم / الطرقات العامة للمقاولت2380
�شركة عبد املجيد �شامل اجلرابعة و�شركاه3510
�شركة علي �شالح الطراونه واولده / الفال للمقاولت الن�شائية4792
�شركة احمد داود الطراونة واولده51007
�شركة احمد حيمور و�شركاه61585
�شركة اجلزيرة العربية للمقاولت ذ.م.م71619
التخ�ش�شية للمقاولت الن�شائية / �شركة حرب ال�شعيبي و�شريكه81717
�شركة عو�ص �شامل الطراونة واولده91817
�شركة املزار للمقاولت ذ . م . م101991
�شركة العربية الدولية لالن�شاءات واملقاولت ذ . م . م112235
�شركة خالد عبد اهلل الرجوب و�شريكه / خالد عبداهلل الرجوب  للمقاولت الن�شائية122474
�شركة عي�شى حممد الرجوب واولده132507
�شركة تكنولوجيا الطرق للمقاولت الن�شائية ذ . م . م142651
املوؤ�ش�شة التحويلية للمقاولت الن�شائية / خليل عبد اجلليل خليل ابو اجللود152655

العدد الكلي )30(                                  اخت�شا�س خلطات ا�شفلتية                                                   الفئة الثالثة
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

الع�شر للتعهدات - �شركة �شادق ح�شن واأولده119
�شركة حممد جراد الطراونه واولده2114
�شركة ح�شن العالونه واولده / ح�شن العالونه واولده للمقاولت الن�شائية3133
موؤ�ش�شة طبيب اخوان للمقاولت الن�شائية / �شركة زهري وزهدي طبيب للمقاولت ذ.م.م4151
�شركة ح�شن الطراونه واولده / ح�شن الطراونه واولده للمقاولت5243
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ . م . م .6281
�شركة حممد وعارف  �شلمي الكوز و�شركائهم7364
�شركة ه�شام عبداهلل املو�شى واخوانه8441
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موؤ�ش�شة الهويدي للمقاولت / �شركة هاين ع�شام اأحمد عليان الهويدي و�شركاه 9638
�شركة حممد خلف ابراهيم الطراونة واولده / حممد خلف ابراهيم الطراونة واولده للمقاولت10831
�شركة الكفاءات للمقاولت الن�شائية ذ.م.م11928
�شركة الدرا�ص للمقاولت121026
�شركة زياد ال�شكران واولده131076
�شركة �شريف العمايره واولده141133
�شركة احمد ال�شكايف و�شريكته/ احمد ال�شكايف للمقاولت الن�شائية151199
�شركة عادل ابو �شل واولده / عادل ابو �شل للمقاولت161328
�شركة �شعد العليمات و�شركاه171404
�شركة توفيق ابراهيم و�شركاه181744
�شركة امل�شتقبل للمقاولت ذ. م.م.191939
نبع اجلادور للمقاولت / �شركة عمر الن�شور و�شريكه202224
�شركة فوؤاد وعمر الدويري و�شركاهم212363
�شركة مهند املغربي و�شركاه / املغربي ومناع للمقاولت الن�شائية222366
�شركة القمة احلديثة للمقاولت ذ.م.م232394
�شركة اجناز النخبة للمقاولت ذ . م . م242540
�شركة جمال خلف الطروانه و�شريكته252894
�شركة ح�شن ابراهيم معمر النوافله و�شريكه263319
�شركة الن�شور والزغول و�شركاهم273335
�شركة جبال ال�شراه للمقالع والك�شارات ذ.م.م283358
بوادي اجلنوب للمقاولت293364
موؤ�ش�شة عبد الرحمن رم�شان للمقاولت الن�شائية / عبدا لرحمن يو�شف خمي�ص رم�شان303483

   العدد الكلي )1(                                          اخت�شا�س �شيانة طرق                                          الفئة الرابعة
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة هوج للمقاولت ذ . م . م .11901.

املـــجـــــال - الــكــهـــروميكـــانــيــــك 

العدد الكلي )59(                           اخت�شا�س الكهروميكانيك والطاقة املتجددة                               الفئة الوىل
ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل

�شركة حممد الروا�شدة واولده / حممد الروا�شده واولده للمقاولت111
ال�شركة الوطنية للهند�شة  واملقاولت ذ . م . م214
�شركة عمون الردنية لالن�شاءات ذ. م0م3170
�شركة الوطنية لالن�شاءات ذ.م.م423
مهند�شون ميكانيكيون ومقاولون “ مي�ص “ املهند�ص عبد الرحيم ابراهيم طه548
�شركة طوقان للمقاولت والتجارة662
املوؤ�ش�شة العاملية للتقنيات احلديثه/�شركة ن�شري نزال واولده للتعهدات767
�شركة ماج للهند�شة والتعهدات ذ.م.م870 
�شركة العمال العربية للتعهدات ذ.م.م / موؤ�ش�شة العمال العربية للتعهدات972
انك�ص للمقاولت الهند�شية / �شركة عبد املجيد عفانة و�شركاه للمقاولت1073
�شركة دار اخلربة للمقاولت ذ.م.م.1176
�شركة الهند�شة املدنية ذ . م . م12115
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�شركة التكنولوجيا للتعهدات الهند�شية ذ.م.م13118
�شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م14140
�شركة عرب املتو�شط للتجارة والتعهدات15141
�شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م16143
�شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.17144
�شركة امل�شاريع املتحدة18155
�شركة حدادين الهند�شية للمقاولت19156
ال�شركة العربية للبناء واملقاولت ذ.م.م20185
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت21207
�شركة الن�شائية للمقاولت واعمال البناء22210
موؤ�ش�شة البري ال�شروجي للمقاولت / البري ايوب داهود ال�شروجي23214
�شركة جرف للتعهدات24216
ال�شركة املوحدة لالن�شاءات الهند�شية ذ . م . م25233
�شركة ح�شن عطيه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة ح�شن عطيه لالبنية واملقاولت26274
�شركة ) الردنية للتنمية القت�شادية والتجارة / كوميدات ذ. م . م(27275
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ . م . م .28281
�شركة اجلود للمقاولت الن�شائية ذ .م م.29313
ال�شركة الردنية لحتاد املقاولن ذ . م . م30353
�شركة عامل الهند�شة للبناء واملقاولت ذ . م . م31357
ال�شركة الردنية لهند�شة الكهرباء وامليكانيك32425
القد�ص لل�شناعة والن�شاءات / �شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم33426
�شركة املخطط للمقاولت العامة ذ . م . م .34472
�شركة �شرار ال�شرايره واولده / �شرار ال�شرايرة واولده للهند�شة والتعهدات35574
�شركة ابراج العرب للمقاولت ذ . م . م36624
�شركة الو�شط للمقاولت ذ . م . م37748
موؤ�ش�شة خالد مرقه للمقاولت  الكهروميكانيكية / خالد فار�ص عادل مرقه38755
موؤ�ش�شة هبه الهند�شية / �شركة جمال وجورج قموه و�شركاهم39756
�شركة ان�ص العناين و�شركاه40795
�شركة املهند�ص للمقاولت ذ . م. م41823
�شركة الفا�شل للهند�شة والتعهدات ذ . م . م42906
�شركة بابل للمقاولت ذ . م . م43986
موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت/ �شركة احمد وحممود اليعقوب441031
�شركة الن�شاءات ال�شناعية ذ.م.م451044
�شركة غريب نينو و�شركاه ذ.م.م / موؤ�ش�شة نينو مهند�شون ومقاولون ان�شائيون461227
�شركة ايالف للمقاولت ذ.م.م471297
�شركة احمد يو�شف الطراونه و�شريكه ذ.م.م481334
موؤ�ش�شة نائل العطية للمقاولت / نائل عبد احل�شن وداي العطيه491401
�شركة ارياف للمقاولت الن�شائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك501650
موؤ�ش�شة احمد بدويه / احمد حممد م�شطفى بدويه511685
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ . م . م521704
�شركة �شفيق العدوان و�شركاه / العدوان للمقاولت531977
�شركة الوابن للمقاولت الن�شائية ذ . م . م541996
�شركة �شدين الردنية للمقاولت والعمال الن�شائية ذ.م.م552013
�شركة عالء العزه و�شركاه / البندقية ملقاولت الكهروميكانيك562065
�شركة العربية الدولية لالن�شاءات واملقاولت ذ . م . م572235
�شركة مي�شر يو�شف فرحان طه و�شركاها / روابي الردن ال�شناعية583292
�شركة املهند�شون الع�شريون للمقاولت ذ.م.م593422
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العدد الكلي )43(                                 اخت�شا�س الكهروميكانيك والطاقة املتجددة                               الفئة الثانية

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة �شعب احلياري و�شركاه/املجموعة املتحدة لالن�شاءات141
�شركة م�شنات للهند�شة والتعهدات255
�شركة املقاولت العمومية ذ. م . م .359
�شركة ال�شيانة العامة ذ . م . م468
�شركة �شماره ويو�شف للمقاولت ذ . م . م5116
موؤ�ش�شة ابو عرجة للمقاولت الن�شائية- �شركة تي�شري ابو عرجه و�شركاه6142
�شركة عا�شور لل�شناعة والتجارة7176
�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم ذ. م . م8184
�شركة ال�شناء للمقاولت ذ.م.م9195
�شركة خليفة الدولية للمقاولت ذ . م . م10211
�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ . م . م11262
�شركة ح�شن مقدادي و�شريكه12287
�شركة جنار ال�شناعية التجارية13294
موؤ�ش�شة عبداهلل الطباع لل�شيانة والتعهدات/ عبد اهلل حممد ن�شوح الطباع14481
�شركة املجموعة الهند�شية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م15503
مكتب الهند�شة امليكانيكية للتعهدات وال�شيانة / ممكو / احمد ر�شيد عمر زيد الكيالين16614
موؤ�ش�شة املهند�ص برهان نور للمقاولت / برهان الدين ح�شن عبد الفتاح نور17786
�شركة العمار للمقاولت  ذ . م . م18790
�شركة جمموعة اخلم�ص للهند�شة والن�شاء ذ . م. م19827
موؤ�ش�شة جاما للهند�شة واملقاولت / حممد عزمي عبد احلميد داري جماهد201006
�شركة الدرا�ص للمقاولت211026
موؤ�ش�شة ال�شامي الهند�شية / �شركة ابراهيم فيليب ال�شامي و�شركاه221046
موؤ�ش�شة دجله للمقاولت الن�شائية ذ.م.م231137
�شركة منري العلي واولده241172
�شركة الوجيه للمقاولت الن�شائيه ذ . م . م251272
اقطار للمقاولت الن�شائية261353
جه�شان للهند�شة واملقاولت / �شركة برفيليو�ص جه�شان ذ . م . م271362
�شركة  منر اللوزي و�شركاه / �شركة منر اللوزي و�شركاه للتعهدات العامة281384
�شركة عي�شى حدادين و�شركاه291411
موؤ�ش�شة احل�شام الهند�شية / ح�شام حممد �شعيد النمروطي301418
�شركة الفاق الهند�شية للمقاولت ذ.م.م311464
�شركة عدنان اجلندي و�شريكه / اجلندي للمقاولت321787
موؤ�ش�شة فوزي �شواحلة للكهرباء وامليكانيك / فوزي �شليم خليل �شليمان �شواحلة331832
موؤ�ش�شة جلنار للمقاولت / كامل فتحي كامل الغنما341844
�شركة هاين ابو منه و�شريكته / دملا للمقاولت الن�شائية351850
�شركة موؤته للمقاولت ذ . م . م361978
�شركة فيني�شيا للمقاولت ذ.م.م.372006
�شركة ابراهيم وم�شطفى اليعقوب / افكار للمقاولت الن�شائية382019
�شركة الدلب للمقاولت ذ . م . م392255
البقيع للمقاولت الن�شائية / ابراهيم ح�شن مطلق النواي�شه402287
موؤ�ش�شة الفكره الهند�شية للمقاولت / اجمد زهري دخل اهلل املطالقة412638
�شركة يافا للمقاولت ذ.م.م423390
�شركة امل�شار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م433498
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العدد الكلي )71(                   اخت�شا�س الكهروميكانيك والطاقة املتجددة                               الفئة الثالثة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
موؤ�ش�شة الدليل للمقاولت الكهروميكانيكية / اأحمد �شامل ح�شان ال�شخاتره112
مكتب مرام لدارة امل�شاريع الن�شائية / �شركة حممد وخلف ذ.م.م.216
�شركة �شليم ووليد ال�شلبي و�شركاهم / النجم ال�شاطع للمقاولت العامة394
�شركة تايه وعقاد / مكتب الهند�شة الكهروميكانيكية4222
الظاهر للهند�شة واملقاولت5231
�شركة ح�شن الطراونه واولده / ح�شن الطراونه واولده للمقاولت6243
�شركة احللبوين للتعهدات ذ. م.م.7318
�شركة بيم للمن�شاآت املعدنية ذ . م . م8404
�شركة عمون للمقاولت ذ. م.م.9452
موؤ�ش�شة املهند�ص ح�شن عدوان للمقاولت10740
موؤ�ش�شة راتب ابو حماد للهند�شة واملقاولت / راتب عبد الهادي حممود ابو حماد11807
املوؤ�ش�شة الردنية للكهروميكانيك / �شمري حممود ابراهيم احلوراين121371
�شركة رامي زيادين و�شركاه / رامي  زيادين و�شركاه للمقاولت131416
التقنية الحديثة للبناء /شركة سمير محمود خلف وشركائه141447
مؤسسة إتحاد المهندسين للهندسة واالنشاءات/ شركة رائد ومحمد القطامين151483
شركة الحجة وهاها  / مؤسسة سبتي للمقاوالت ذ.م.م161502
شركة خالد وفيصل المرايات171567
مؤسسة الطاهر لالعمال الكهروميكانيكة/حسن علي اديب الطاهر181595
مكتب المهندس صفوان عرعر / صفوان شحاده عبد الرزاق عرعر191636
شركة موسى الشلبي وشركاه / مؤسسة موسى الشلبي وشركاه201691
مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة / صبري عبد اهلل محمود حسين211705
مؤسسة الشبكة للمقاوالت221750
مجموعة المالك للكهروميكانيك / شركة التل والشربجي231765
مؤسسة حسن حمدان للمقاوالت االنشائية / حسن فريد حسن حمدان241767
الشركة العمرية للمقاوالت / شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته251790
شركة االنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م261791
شركة درويش بسيسو وشركاه271826 
شركة السرى للمقاوالت المتكاملة ذ.م.م281834
شركة صابر الحواتمه وشريكه – الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 291846
مؤسسة فضل هنانده للمقاوالت – فضل محمد علي هنانده301864
شركة داوود والزواوي – التقنية المتجددة للمقاوالت 311872
شركة عبدالنبي والطويل وشريكهم ذ.م.م – أجيال للهندسة 321876
شركة صالح الحسني ودالل الحسني – باب العامود للهندسة والمقاوالت 331883
شركة عامر الضمور وشريكه / الفلوجة للمقاوالت 341896
عمر علي محمود البواعنه / مؤسسة حريما للمقاوالت351915
النعمان للمقاوالت / رامي نعمان صالح ابو طربوش361919
شركة نصر ومنذر عواده/ عواده اخوان للمقاوالت371967
مؤسسة امجد عليان للمقاوالت / امجد موسى ابراهيم عليان381985
شركة الدعاسين والحنيفات / الفلك الدولية للمقاوالت392010
شركة خالد الرماضين وشركاه402027
شركة عبد اهلل البيايضه وشركاه / الغدير للمقاوالت االنشائية412088
شركة شامي والعدوان / القارب للمقاوالت422139
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شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية / شركة نزار الحوامده وشركاه432177
مؤسسة حسام وهبه للمقاوالت / حسام خليل ابراهيم وهبه442197
شركة المجره الخضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م452281
شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ . م . م462327
شركة مدى للكهروميكانيك ذ.م.م472429
شركة فوزي الفسفوس وشريكه / المجسات للمقاوالت482476
شركة عبد السالم شنار وشريكه / جوده وامتياز للمقاوالت492548
شركة الهمة للمقاوالت ذ . م . م502554
درب التبانه للمقاوالت االنشائية / شركة فادي السويطي ويزن الخريسات512658
شركة الشيار لالنشاءات والمقاوالت ذ.م.م522686
شركة الداعمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م532725
شركة عمر حيمور وشادي الرواشده / شيفره لمقاوالت الكهروميكانيك542847
شركة الفائقة للمقاوالت ذ.م.م552857
شركة نضال وبالل خير الدين / نضال خير الدين للمقاوالت االنشائية562875
شركة اسوار عكا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م572939
شركة المعايطه والسكر / الكانون للمقاوالت االنشائية582949
شركة الدانه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م592989
شركة المراقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م603130
شركة الحقل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م613235
شركة تركيبات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م623245
شركة محمد وبشار الطراونة / محمد وبشار الطراونة للمقاوالت االنشائية633247
شركة لوجانو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م643268
شركة رشيد الشريده وشركاه / سراس لمقاوالت الكهروميكانيك والطاقة المتجددة653281
شركة سعد مرشد الردايده وشريكه / المرتجى للمقاوالت663286
شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م673310
شركة محمود عبد ربه الجرابعة وشريكه / زهرة الخليج للكهروميكانيك والمقاوالت683362
شركة الرخ للمقاوالت ذ.م.م693494
شركة عالء حمدان وشركاه703539
شركة ايمن ابو حسين وشركاه / ايمن ابو حسين للمقاوالت االنشائية713540

العدد الكلي )1(                                                   اخت�شا�س الكرتونيات                                               الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ . م . م .1281

العدد الكلي )4(                                               اخت�شا�س الكهرباء                                                      الفئة الوىل

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم  املت�شل�شل
�شركة ابراهيم احلناقطه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة روابي اجلنوب للمقاولت1173
�شركة ال�شناء للمقاولت ذ.م.م2195
�شركة تايه وعقاد / مكتب الهند�شة الكهروميكانيكية3222
�شركة عبد اهلل عواد واولده / عبد اهلل عواد واأولده للمقاولت41952
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العدد الكلي )10(                                            اخت�شا�س الكهرباء                                                      الفئة الثانية

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل
املوؤ�ش�شة العاملية للتقنيات احلديثه/�شركة ن�شري نزال واولده للتعهدات 67 1

�شركة اجلعفر للتعهدات ذ . م . م 292 2
�شركة حربي �شبيالت واولده 414 3

موؤ�ش�شة احمد احلياري للمقاولت الن�شائية / احمد �شليمان حممد احلياري 488 4
موؤ�ش�شة عبد القادر ح�شن الب�شتنجي / عبد القادر ح�شن عبد القادر الب�شتنجي 531 5

�شركة م�شرب�ص وحداد/تقنيات املرور-الأردن 1071 6
�شركة ماهر الطيطي و�شركاه 1616 7

�شركة �شالح اخلطيب و�شامر النمري / الرحى للمقاولت الن�شائية 1982 8
�شركة املنت�شر للمقاولت الهند�شية ذ . م . م 2114 9

ال�شركة الردنية املتكاملة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م 3318 10

العدد الكلي )48(                                            اخت�شا�س الكهرباء                                                      الفئة الثالثة
ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

�شركة حممد القطناين و�شركاه 916 1
�شركة �شادي عيال عواد و�شريكته / القناهره للمقاولت الن�شائية 1256 2

�شركة حمدان اخلوالدة و�شركاه / الزهرة البي�شاء للمقاولت الن�شائية 1320 3
�شركة علي ابو �شبيح و�شركاه الهند�شية 1450 4

�شركة عبد الرحمن خندقجي و�شركاه 1468 5
موؤ�ش�شة احمد معيقل للمقاولت الن�شائية / احمد حممد ح�شن معيقل 1657 6

�شركة ح�شام الدين ال�شغري و�شريكه / عرب العامل للمقاولت الن�شائية 1837 7
�شركة حممد علي حمي�شن و�شركاه ذ.م.م / النهار للمقاولت 1840 8

�شركة  في�شل عطية اهلل الروا�شده و�شركاه 1867 9
�شركة عدنان امل�شري و�شركاه / الذوق الهند�شي للمقاولت 2052 10

موؤ�ش�شة امين ال�شوي�ص للمقاولت الن�شائية / امين عليان عليان ال�شوي�ص 2054 11
موؤ�ش�شة التطبيقات احلديثة للمقاولت / عبد املح�شن فوزي عبد املح�شن ابو خم�شة 2058 12

موؤ�ش�شة الليوان للمقاولت الن�شائية / �شركة ملحم و عوده 2163 13
�شركة فرا�ص حمدان و�شريكه 2169 14

موؤ�ش�شة يو�شف ال�شوري للمقاولت الن�شائية / يو�شف حممد يو�شف ال�شوري 2337 15
�شركة و�شن للمقاولت ذ . م . م 2360 16

�شركة منا�شيب للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2375 17
�شركة احلجيج والتن و�شريكهم / برميان للمقاولت الن�شائية 2528 18

موؤ�ش�شة حمورابي للمقاولت الن�شائية / يو�شف حنا عي�شى معايعه 2601 19
خليل ال�شالميه والقاموق /�شاحات الق�شى للهند�شة واملقاولت 2683 20

روك�ص للمقاولت الن�شائية / �شركة ن�شال الكيالين و�شركاه 2748 21
اجلرمق للمقاولت الن�شائية / �شركة فادي وفار�ص عي�شى 2760 22

موؤ�ش�شة اليمان للمقاولت الن�شائية / حممد عبد الكرمي عبد احلميد النواي�شه 2787 23
�شركة النا�شر للمقاولت ذ.م.م 2881 24

�شركة الرواد املتخ�ش�شون للمقاولت الن�شائية ذ.م.م 2882 25
�شركة عبد الكرمي ال�شكارنه و�شريكه / البوائك للمقاولت الن�شائية 3023 26

�شركة اوريك�ص للمقاولت ذ.م.م 3040 27
�شركة حممد علي حممود جرادات و�شركاه 3055 28

�شركة التالل الذهبية للمقاولت ذ.م.م 3120 29
اهل الهمه للمقاولت الن�شائية 3169 30
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�شركة ان�ص بالل عبد اللطيف عيد و�شريكه 3176 31
موؤ�ش�شة فرا�ص بال�شمه لنظمة التحكم / فرا�ص قا�شم حممد بال�شمه 3191 32

�شركة ريالين�ص للمقاولت ذ.م.م 3201 33
موؤ�ش�شة خالد احلياري للمقاولت الن�شائية / خالد علي حممد احلياري 3218 34

اجمد القراله للمقاولت الن�شائية / اجمد حممد �شالمة القراله 3241 35
موؤ�ش�شة نعيم الهم�شري للمقاولت / نعيم �شاكر علي الهم�شري 3276 36

�شركة القيم الهند�شية للمقاولت ذ.م.م 3283 37
�شركة عمر  و�شوزان حمي�شن / �شدمي للمقاولت الن�شائية 3298 38

�شركة علي الكركي و�شركاه 3302 39
�شركة ال�شمور وبني هاين واخلري�شي 3304 40

�شركة ال�شفوه لعمال الكهروميكانيك واملقاولت ذ.م.م 3361 41
�شركة املتخ�ش�شون العرب للمقاولت الن�شائية ذ.م.م 3443 42

موؤ�ش�شة ابداع الكرك للمقاولت / عبد الرحيم احمد عجاج اجلرادات 3464 43
موؤ�ش�شة مهند مر�شد الع�شرية للمقاولت الكهروميكانيكية / مهند حممد طه مر�شد 3471 44

موؤ�ش�شة �شكينة ومالك للمقاولت / �شكينة ابراهيم احمد املرايات 3478 45
�شركة كتكت وال�شاقلدي / التيار الهند�شية للمقاولت الن�شائية 3480 46

�شركة عواد و�شمور / �شمور وعواد للمقاولت الن�شائية 3520 47
�شركة حممد الف�شيكات و�شريكته / مهد النجم للمقاولت الن�شائية 3538 48

العدد الكلي )8(                                                اخت�شا�س الكهرباء                                                   الفئة الرابعة
ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

موؤ�ش�شة رائد عالن الهند�شية للمقاولت / رائد جمال عالن حمد 444 1
�شركة عبد الرحمن �شمره و�شركاه 1728 2

�شركة ب�شار ب�شيط و�شريكه / البكريات للمقاولت 3174 3
موؤ�ش�شة ها�شم الغزاوي للمقاولت الن�شائية / ها�شم ح�شني ابراهيم الغزاوي 3194 4

�شركة �شعيد ابو دعاب�ص واولده / موؤ�ش�شة دعاب�ص للمقاولت 3219 5
موؤ�ش�شة عثمان جعيتم للتعهدات العامة / عثمان احمد عبد املجيد جعيتم 3263 6

�شركة حمزه و�شياف العجارمة / تكبري للمقاولت الن�شائية 3360 7
عريا للمقاولت / معن عبد اهلل فيا�ص العالوين 3388 8

العدد الكلي )28(                               اخت�شا�س الكهرباء                                             الفئة اخلام�شة
ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل

موؤ�ش�شة منر للمقاولت - �شركة ابناء ثلجي النمري 101 1
�شركة حممد جراد الطراونه واولده 114 2

�شركة من�شور عي�شى العقايلة و�شريكه 181 3
�شركة الكركي للتعهدات 259 4

موؤ�ش�شة اخلاروف لالبنية واملقاولت - �شركة احمد اخلاروف وجمال ال�شوابكة 536 5
الرثى للمقاولت / �شركة عبد الروؤوف دب�ص و�شريكه 814 6

�شركة في�شل وجماهد القروم 869 7
�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكه 1127 8

موؤ�ش�شة النهو�ص لالن�شاءات الهند�شية / م�شطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية 1174 9
موؤ�ش�شة حمدان للمقاولت الن�شائيه / با�شم يو�شف حمدان احلمدان 1211 10

موؤ�ش�شة ال�شرفاء الهند�شية - �شركة معتز ومعن وا�شرف ال�شرفاء 1268 11
�شركة حممود علي عبداهلل جرب و�شريكه ذ.م.م 1408 12

�شركة “ حممد عا�شم “ �شقره و�شريكه 1551 13
�شركة ه�شام مراد و�شركاه / الرفيق لالبنية واملقاولت العامة 1695 14
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مكتب الثقة للمقاولت / نا�شر ح�شن حممد اجلعربي 1871 15
�شركة وليد ابو نوا�ص و�شريكه / وليد ابو نوا�ص و�شريكه للمقاولت الن�شائية 2126 16

�شركة عامر �شالح طعان و�شركاه 2307 17
موؤ�ش�شة موفق احللحويل للمقاولت الن�شائية / موفق �شليم حممد احللحويل 2464 18

�شركة اخليول للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2533 19
�شركة مالك امل�شري و�شريكه / المناء للمقاولت 2574 20

�شركة الفريد للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2632 21
البادية للمقاولت ذ.م.م 2691 22

�شركة ربحي احمد اليعقوب و�شركاه /روتيل للمقاولت الن�شائية 2916 23
�شركة كامل ومعت�شم الذنيبات واجمد الرفايعه / الرفايعه والذنيبات للمقاولت الن�شائية 3226 24

�شركة الطابع املتميز للمقاولت ذ.م.م 3242 25
موؤ�ش�شة املناظري الهند�شية للمقاولت / ه�شام حممد جودت القطان 3301 26

�شركة الروؤية اخل�شراء للمقاولت الن�شائية ذ.م.م / املتداولة للمقاولت الن�شائية 3454 27
�شركة �شامي ال�شماوي وحممد العمري / منريفا للمقاولت 3503 28

العدد الكلي )3(                                          اخت�شا�س امليكانيك                                                 الفئة الوىل

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة فهد الهل�شه وجوهر كبو�شي / ال�شند�ص للمقاولت11848
�شركة امل�شادر للمقاولت الن�شائية ذ . م. م22343
�شركة اجلبال ال�شبعه للمقاولت الن�شائية ذ.م.م33079

العدد الكلي )1(                                       اخت�شا�س امليكانيك                                                 الفئة االثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
مؤسسة امين حمدان الهندسية للمقاوالت / امين اسماعيل احمد حمدان12664

العدد الكلي )28(                                      اخت�شا�س امليكانيك                                                 الفئة الثالثة

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل
موؤ�ش�شة التجديد للمقاولت / حامت حممود ابراهيم النعريات 1426 1

�شركة ال�شخانبه والنا�شر / البيئة اخل�شراء للمقاولت 2214 2
جفرا للهند�شة واملقاولت / يا�شن عبد الرحمن يا�شن ابو الرب 2469 3

�شركة هاين حمزه و�شريكته / الكروم العربية للمقاولت 2494 4
�شركة املن�شار املا�شي للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2513 5

�شركة اخليول للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2533 6
موؤ�ش�شة عزام النمر للمقاولت الن�شائية / عزام عبد الغني ا�شماعيل النمر 2547 7

�شركة املقاول للتعهدات ذ . م . م 2549 8
�شركة الفريد للمقاولت الن�شائية ذ . م . م 2632 9

�شركة احمد وان�ص ال�شعدي / ان�ص ال�شعدي و�شريكه 2707 10
موؤ�ش�شة “حممد ب�شري” عا�شور للمقاولت الن�شائية / “ حممد ب�شري “ خمي�ص “ احلاج خمي�ص “ عا�شور 2801 11

موؤ�ش�شة فار�ص عالن للمقاولت الن�شائية / فار�ص �شعيد ذيب عالن 2810 12
�شركة غ�شان العلي و�شريكه / غ�شان العلي للمقاولت 2862 13

�شركة حممد وفي�شل الذيابات البطو�ص / دفايل للمقاولت الن�شائية 2868 14
�شركة ريت�شموند للمقاولت ذ.م.م / روابي ال�شمال للمقاولت الن�شائية 2906 15
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موؤ�ش�شة اجمد �شليمان للمقاولت / اجمد حممد �شابر احمد �شليمان 2977 16
موؤ�ش�شة كمال الزغول للمقاولت والكهروميكانيك / كمال فواز م�شطفى الزغول 2991 17

شركة المقاولون المتخصصون ذ.م.م 3035 18
مؤسسة جورج حنحن للهندسة والمقاوالت / جورج موسى نخله حنحن 3048 19

مؤسسة سامي نعيم صنوبر للمقاوالت / سامي نعيم يعقوب صنوبر 3139 20
شركة محمود احمد بني هاني وشريكه 3210 21
شركة عدن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 3289 22

شركة اعمدة ارم للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 3325 23
شركة ريتال للمقاوالت ذ.م.م 3429 24

3433 شركة الحره الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 25
شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 3436 26

شركة سامي السماوي ومحمد العمري / منيرفا للمقاوالت 3503 27
شركة الطاقة الخضراء للمقاوالت ذ.م.م 3532 28

العدد الكلي )2(                                          اخت�شا�س امليكانيك                                                 الفئة الرابعة

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل
شركة الطابع المتميز للمقاوالت ذ.م.م 3242 1

شركة جاس للمقاوالت ذ.م.م 3355 2

العدد الكلي )22(                                      اخت�شا�س امليكانيك                                                 الفئة اخلام�شة

ا�شم املقاول رقم الت�شنيف رقم املت�شل�شل
موؤ�ش�شة رائد عالن الهند�شية للمقاولت / رائد جمال عالن حمد 444 1

موؤ�ش�شة اخلاروف لالبنية واملقاولت - �شركة احمد اخلاروف وجمال ال�شوابكة 536 2
موؤ�ش�شة التقان للمقاولت الن�شائية / �شركة ورثة حممود امن يو�شف عبد الرحمن 1014 3

�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكه 1127 4
موؤ�ش�شة املنار العربي لل�شيانة والتعهدات/�شعيد عبد الرحمن حممود القوا�شمي 1173 5

موؤ�ش�شة النهو�ص لالن�شاءات الهند�شية / م�شطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية 1174 6
موؤ�ش�شة حمدان للمقاولت الن�شائيه / با�شم يو�شف حمدان احلمدان 1211 7

موؤ�ش�شة ال�شرفاء الهند�شية - �شركة معتز ومعن وا�شرف ال�شرفاء 1268 8
�شركة خليل املالطي و�شريكه 1423 9

�شركة حممد اأبو الرب و�شريكته 1498 10
�شركة “ حممد عا�شم “ �شقره و�شريكه 1551 11

ال�شركة املتوازية للهند�شة واملقاولت / �شركة غيث احلطاب وولده 1562 12
�شركة امين القوابعة و�شريكه 1668 13

�شركة ه�شام مراد و�شركاه / الرفيق لالبنية واملقاولت العامة 1695 14
�شهول رافات للمقاولت الن�شائية 1824 15

موؤ�ش�شة التطبيقات احلديثة للمقاولت / عبد املح�شن فوزي عبد املح�شن ابو خم�شة 2058 16
موؤ�ش�شة موفق احللحويل للمقاولت الن�شائية / موفق �شليم حممد احللحويل 2464 17

�شركة مالك امل�شري و�شريكه / المناء للمقاولت 2574 18
�شركة ح�شن حممود ح�شن �شليمان و�شركاه 2778 19

�شركة ربحي احمد اليعقوب و�شركاه /روتيل للمقاولت الن�شائية 2916 20
�شركة بدر اجلديدة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م 3215 21

�شركة الفكار املتنا�شقة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م 3516 22
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 املـــجـــــال -  الـمــــيــــاه والـ�ســـرف ال�ســحـــي

 العدد الكلي )31(                         اخت�شا�س مياه و�شرف �شحي                                               الفئة الوىل

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
ال�شركة الوطنية للهند�شة واملقاولت ذ.م.م114
�شركة ابو حليمة اخوان239
�شركة املقاولت العمومية ذ.م.م359
�شركة العمال العربية للتعهدات ذ.م.م/موؤ�ش�شة العمال العربية للتعهدات472
انك�ص للمقاولت الهند�شية/�شركة عبداملجيد عفانه و�شركاه للمقاولت573
�شركة دار اخلربة للمقاولت ذ.م.م676
�شركة الهند�شة املدنية ذ.م.م7115
�شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م8144
�شركة امل�شاريع املتحدة9155
�شركة عي�شى بو�شه و�شركاه - موؤ�ش�شة بو�شه للمقاولت10161
�شركة حيمور اأبناء عم و�شريكهم ذ.م.م11184
ال�شركة العربية للبناء واملقاولت ذ.م.م12185
موؤ�ش�شة املثلث للمقاولت/�شركة ح�شن وجمال العرموطي13187
موؤ�ش�شة البري ال�شروجي للمقاولت/البري ايوب داهود ال�شروجي14214
�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ.م.م15262
�شركة العي�شى ونفاع للهند�شة والتعهدات16268
�شركة ح�شن عطية واولده ذ.م.م/موؤ�ش�شة ح�شن عطية لالبنية واملقاولت17274
�شركة )الردنية للتنمية القت�شادية والتجارة/كوميدات ذ.م.م(18275
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ.م.م19281
�شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م20292
موؤ�ش�شة الفار�ص للمقاولت العامة/�شركة احمد فار�ص املو�شى و�شركاه21306
ال�شركة الردنية لحتاد املقاولن ذ.م.م22353
�شركة ابراج العرب للمقاولت ذ.م.م23624
�شركة الو�شط للمقاولت ذ.م.م24748
موؤ�ش�شة امل�شرية للمقاولت  الن�شائية/�شركة ح�شن حممود العرموطي و�شريكه25998
�شركة منر اللوزي و�شركاه/�شركة منر اللوزي و�شركاه للتعهدات العامة261384
�شركة حممد ح�شن جربين املنا�شرة و�شركاه/موؤ�ش�شة منا�شرة للمقاولت الن�شائية271649
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م281704
�شركة حممد �شبحي ابو را�شي و�شركاه/�شركة الديرة للمقاولت291736
�شركة ابناء علي الزعبي 301786
ال�شركة العمرية للمقاولت/�شركة حممد ابراهيم عبدالقادر و�شريكته311790

العدد الكلي )19(                             اخت�شا�س مياه و�شرف �شحي                                               الفئة الثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م1140
موؤ�ش�شة طبيب اخوان للمقاولت الن�شائية/�شركة زهري وزهدي طبيب للمقاولت ذ.م.م2151
�شركة حدادين الهند�شية للمقاولت3156
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت4207
�شركة زكريا �شالح الطراونه للمقاولت ذ.م.م5245
�شركة املخطط للمقاولت العامة ذ.م.م6472
�شركة املجموعة الهند�شية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م7503
موؤ�ش�شة روزان للمقاولت/احمد يو�شف حممد عبدالقادر8664
موؤ�ش�شة هبة الهند�شية/�شركة جمال وجورج قموه و�شركاهم9756
�شركة حممود داود الطراونه و�شركاه10894
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موؤ�ش�شة التقان للمقاولت الن�شائية/�شركة ورثة حممود امن يو�شف عبدالرحمن111014
موؤ�ش�شة �شيف للمقاولت الن�شائية/�شركة قحطان حدادين و�شركاه ذ.م.م121158
موؤ�ش�شة ال�شيل للهند�شة واملقاولت الن�شائية/�شركة �شالح نزال وعلي احل�شن131559
موؤ�ش�شة وردان للهند�شة واملقاولت/�شركة نا�شر بحر و�شريكته141662
شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م151665
شركة سفيان الناصر واوالده161825
شركة محمد الرياطي وشركائه/الشهامة للمقاوالت االنشائية171912
شركة المصادر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م182343
شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها/روابي االردن الصناعية193292

العدد الكلي )34(                            اخت�شا�س مياه و�شرف �شحي                                               الفئة الثالثة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة ابناء خلف الطراونه193
�شركة ابراهيم احلناقطة واولده ذ.م.م/موؤ�ش�شة روابي اجلنوب للمقاولت2173
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ذ.م.م3217
�شركة حممد العامور و�شريكته/العامور للمقاولت الن�شائية4255
القد�ص لل�شناعة والن�شاءات/�شركة القرنة و�شالمة و�شركاهم5426
�شركة فرح الرب�شي و�شركاه6436
�شركة ه�شام عبداهلل املو�شى واخوانه7441
�شركة مروان احمد الكردي و�شركاه ذ.م./موؤ�ش�شة الزرقاء احلديثة للتعهدات8493
موؤ�ش�شة جرار للمقاولت/نا�شر علي ح�شن جرار9529

العليا للمقاولت الن�شائية10635
موؤ�ش�شة كروان للمقاولت/�شركة جوزيف هالل و�شركاه11647
مكتب م�شعب للتعهدات/خالد ح�شن حممد ابو نوا�ص12910
13 مكتب مناع للتعهدات/علي احمد حممود مناع922  
�شركة الكفاءات للمقاولت الن�شائية ذ.م.م14928
موؤ�ش�شة الرابية لالن�شاءات/�شركة طالب حممد رباح رباح و�شريكته151004
املوؤ�ش�شة الع�شرية لالنظمة الن�شائية/هاين نهار ميخائيل ال�شمارنة161022
�شركة ا�شعد عبدالرحيم الربقاوي و�شريكه/ا�شعد برقاوي و�شريكه للمقاولت الن�شائية171053
�شركة عي�شى جراد الطراونه و�شريكه181127
موؤ�ش�شة القرار الردنية للمقاولت/�شركة ورثة هاين الن�شور191130
�شركة �شامي �شمور و�شركاه/املجموعة الفنية العربية للمقاولت201295
�شركة احمد يو�شف ال�شباطات واولده211333
موؤ�ش�شة املنجل للمقاولت/�شركة الزعاترة والنجار221534
�شركة احمد حيمور و�شركاه231585
موؤ�ش�شة عبادي للمقاولت/حممد عبد ربيع البقور241605
موؤ�ش�شة ال�شهباء الهند�شية للمقاولت/�شركة كمال ال�شوري و�شركاه251632
موؤ�ش�شة �شبا للمقاولت/�شركة حممود الع�شويل و�شريكته261680
موؤ�ش�شة احمد جرب للمقاولت الن�شائية/احمد كمال خمي�ص جرب271697
موؤ�ش�شة حنظلة للمقاولت الن�شائية/فوؤاد نوع �شليمان عي�شى 281839
�شركة حممود الهم�شري واولده/�شركة التفاو�ص الردنية للمقاولت الن�شائية292228
�شركة وادي الطواحن للمقاولت الن�شائية ذ.م.م302659
موؤ�ش�شة الو�شيد للمقاولت/معزوز يو�شف �شحادة م�شطفى312680
الن�شامي للمقاولت الن�شائية/�شركة رائد حماد وهانى خليل322766
�شركة اجمد علي الزعبي و�شريكه333162
ال�شركة الردنية املتكاملة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م343318
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العدد الكلي )164(                                           اخت�شا�س مياه و�شرف �شحي                                               الفئة الرابعة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
الع�شر للتعهدات – �شركة �شادق ح�شن واولده119
موؤ�ش�شة ابو عا�شي للمقاولت/ح�شني حممد ح�شن ابو عا�شى220
�شركة عدنان كري�شان واولده3136
�شركة الزوايدة واحلنيطي/اردال الهند�شة واملقاولت4179
�شركة من�شور عي�شى العقايلة و�شريكه5181
�شركة ح�شن الطراونه واولده/ح�شن الطراونه واولده للمقاولت624
�شركة ليف ابو نوا�ص واولده7257
�شركة احللبوين للتعهدات ذ.م.م8318
موؤ�ش�شة اجلابر للتعهدات والعمال املدنية/�شركة حممد اللوزي واولده للتعهدات والعمال املدنية9331
موؤ�ش�شة الفق الهند�شية للمقاولت/فائق فريد عواد قموه10371
موؤ�ش�شة ابو لوي للمقاولت الن�شائية/�شركة حازم ح�شن خالد ابو لوي و�شركاه11582
�شركة نعيم احمد الق�شاة و�شريكته12619
�شركة عثمان و�شاحي و�شركاه13665
موؤ�ش�شة العجور للهند�شة واملقاولت/حممد احمد �شليمان بني م�شطفى14727
�شركة علي ا�شبيتان و�شريكه15729
موؤ�ش�شة املهند�ص ح�شن عدوان للمقاولت16740
�شركة حممد وموفق عطااهلل الطراونه17787
�شركة علي �شالح الطراونه واولده/الفال للمقاولت الن�شائية18792
ال�شركة الريادية للهند�شة واملقاولت ذ.م.م19805
�شركة عبداهلل مو�شى ال�شامل ال�شديفات20815
�شركة املهند�ص للمقاولت ذ.م.م21823
�شركة خلدون ال�شرايره و�شريكه/روابي الكرك للمقاولت الن�شائية22832
�شركة ح�شني حممد ح�شن جربوع و�شركاه23850
مكتب العار�شه للمقاولت/معروف ح�شن القا�شم الغنانيم24859
العقد للمقاولت25904
�شركة عمر ابو حليمة واولده26939
�شركة غ�شان نا�شر �شمور و�شريكه/�شركة جتهيز البنية للمقاولت الن�شائية27963
الزدهار للهند�شة واملقاولت/�شركة هالة وحممد ابو حمدان28970
�شركة عامر عبدال�شالم دب�ص وولده29974
�شركة بابل للمقاولت ذ.م.م30986
�شركة احمد داود الطراونه واولده311007
موؤ�ش�شة اليعقوب للمقاولت/�شركة احمد وحممود اليعقوب 321031
�شركة حممد القرعان وعامر خري�شه/موؤ�ش�شة الرنج�ص للمقاولت331212
�شركة جودت الزيادين و�شركاه341238
�شركة بالل املطرمي واولده351252
�شركة خليل عبداهلل واولده/موؤ�ش�شة عن جالوت للمقاولت الن�شائية361260
الرئي�ص للمقاولت/�شركة حممود ابو قلة و�شركاه371311
موؤ�ش�شة الليث للهند�شة واملقاولت – زايد حممود عبدالرحمن زايد 381525
�شركة زكريا جرادات و�شريكه/افنان للمقاولت الن�شائية391611
�شركة ماهر الطيطي و�شركاه401616
موؤ�ش�شة ابو غيدا للمقاولت/�شركة ثابت ووليد ابو غيدا411640
�شركة امين القوابعة و�شريكه421668
�شركة حممد العتوم واولده431674
�شركة مو�شى ال�شلبي و�شركاه/موؤ�ش�شة مو�شى ال�شلبي و�شركاه441691
�شركة م�شطفى واحمد الغاوي/�شركة الغاوي للهند�شة واملقاولت451727
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�شركة احمد املحا�شنة و�شركاه461743
�شركة عنبتاوي و�شركاه/المواج العالية للمقاولت الن�شائية471809
�شهول رافات للمقاولت الن�شائية481824
�شركة حممد علي حمي�شن و�شركاه ذ.م.م/النهار للمقاولت491840
�شركة منري بو�شه و�شركاه/باريوم للمقاولت الن�شائية501858
�شركة الرفايعة للهند�شة واملقاولت/�شركة ماهر حممد الرفايعة وخالد وليد الغاليني511860
�شركة عامر ال�شمور و�شريكه/الفلوجة للمقاولت521896
الغربال للمقاولت الن�شائية/�شركة عبدال�شالم احمد الزعبي و�شركاه531924
�شركة �شالح اخلطيب و�شامر النمري/الرحى للمقاولت الن�شائية541982
�شركة املزار للمقاولت ذ.م.م551991
�شركة جربيل امل�شري و�شريكه562004
�شركة ايجه للمقاولت ذ.م.م572069
�شركة احمد ال�شويالت واخوانه582094
�شركة الزبيدي وابو حمفوظ/احلازمية للمقاولت الن�شائية592097
�شركة طارق العوامره و�شركاه/املهبا�ص للمقاولت الن�شائية602109
�شركة احمد املرايات و�شركاه/روابي الطفيلة للمقاولت612112
�شركة نا�شر ابو حليمة واخوانه622124
�شركة ب�شام وهدان و�شركاه/عامل املجد للمقاولت الن�شائية632138
�شركة با�شم خلف وعبد النا�شر الزهور/اخلندق للمقاولت الن�شائية642143
�شركة لطفي �شبحي احمد ابو را�شي و�شركاه/الوايل للمقاولت الن�شائية652149
موؤ�ش�شة عادل احمد الزيادات للمقاولت/عادل احمد حممد الزيادات662160
�شركة فرا�ص حمدان و�شريكه672169
موؤ�ش�شة امين العمارنه للمقاولت الن�شائية/امين ابراهيم �شليم العمارنه682227
�شركة الزعاتره واملومني والرتك692245
�شركة ق�شور الردن للمقاولت ذ.م.م702282
�شركة علي عبدالرحمن خزاعلة و�شريكه/�شحم للمقاولت الن�شائية712305
اليمن للمقاولت722348
�شركة ابو �شلفة و�شركاه/انور ابو �شلفه و�شركاه للمقاولت الن�شائية732436
خطوات للمقاولت الن�شائية742478
الق�شورة للمقاولت الن�شائية/�شركة حممد احلديدي و�شريكته752483
�شركة خالد ح�شن اجلعار و�شريكه762493
موؤ�ش�شة رائد ال�شويخ للمقاولت الن�شائية772531
�شركة النورين للمقاولت ذ.م.م782559
�شركة عا�شم الطراونه و�شركاه792567
�شركة النماء للمقاولت ذ.م.م802568
مكتب علي ال�شمادي للمقاولت الهند�شية/علي حممد حممود ال�شمادي812590
�شركة عمر حممد العمري و�شريكه822605
�شركة التحدي للمقاولت العامة ذ.م.م832618
�شركة �شعد واحمد غنيمات/غنيمات للمقاولت842636
�شركة عزام العطاونه و�شركاه/العزام للمقاولت852641
موؤ�ش�شة هزار للمقاولت الن�شائية/�شركة ناديجدا رخمانايا و�شريكها 862668
�شركة معان للمقاولت ذ.م.م872677
يرثب للمقاولت الن�شائية/�شركة احمد �شامل احل�شنات و�شركاه882692
ال�شوبا�ص للمقاولت/جمال عبدالفتاح ال�شهاب ال�شهاب للمقاولت892755
�شركة �شليمان ال�شقر و�شريكه/ال�شفائح للمقاولت902756
�شركة مازن زريقات و�شريكه/املوؤ�ش�شة العربية للم�شاريع البيئية912772
�شركة احلياري والر�شيد/العامرية للمقاولت الن�شائية922784
موؤ�ش�شة املهند�ص حممد جملي البياي�شة للمقاولت الن�شائية932793
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�شركة العمدة للمقاولت الن�شائية942797
موؤ�ش�شة �شهيل حداد للمقاولت/�شهيل ر�شدي فرحان حداد952803
�شركة فكتوريا للمقاولت الن�شائية ذ.م.م/فكتوريا للمقاولت الن�شائية962808
�شركة جمال عبداهلل ال�شوده و�شركاه972813
�شركة عارف وحممد ليف و�شريكهم982830
�شركة �شليم احمد ال�شمادي و�شركاه/الوتر الهند�شي للمقاولت الن�شائية992856
�شركة ابراهيم وزان ابو �شماقة و�شركاه/ركن البقاء للمقاولت الن�شائية1002876
امل�شرى للهند�شة واملقاولت/عبدالكرمي عواد ما�شى الغويري1012886
�شركة كارمن للمقاولت ذ.م.م1022902
حمود للمقاولت الن�شائية1032911
موؤ�ش�شة حممد جنيب ابو زيتون للمقاولت الن�شائية1042931
�شركة احمد “حممد خري- حجري و�شركاه/احمد - حممد خري- حجري و�شركاه للمقاولت1052983
�شركة العوران والك�شواين/العوران والك�شواين للمقاولت الن�شائية1062998
موؤ�ش�شة املتفتح للمقاولت الن�شائية/هيثم عبدالعزيز ار�شود الروا�شدة1073057
�شركة العطاونة وعلقم1083077
�شركة املطر للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1093142
�شركة احللول الذكية للمقاولت ذ.م.م1103145
�شركة القادة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1113156
اجل�شارة للهند�شة واملقاولت/-حممد نبيل” عبدالرحيم توفيق جابر1123178
موؤ�ش�شة الري�ص للمقاولت/عماد حممد علي ابو نوا�ص1133196
�شركة عبداملجيد ال�شعود وبا�شم الزيود/الفار�ص العربي للمقاولت الن�شائية1143204
�شركة نيفادا للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1153211
�شركة عماد ابو حمفوظ و�شركاه/القا�شد كرمي للمقاولت الن�شائية1163264
�شركة �شامي هبارنه و�شركاه/ا�شداء الوطن للمقاولت الن�شائية1173272
�شركة تكنولوجيا املياه للمقاولت ذ.م.م1183274
�شركة مروان ابو ال�شمن و�شريكته/ايام املنى للم�شاريع الهند�شية1193295
موؤ�ش�شة غيث حمافظة للمقاولت الن�شائية/غيث نواف حممود حمافظة1203309
موؤ�ش�شة دادونيا للمقاولت/عامر �شليم حممود ال�شمادي1213322
�شركة املنتدى للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1223324
�شركة جمال حجاز و�شريكه1233332
موؤ�ش�شة املهند�ص رائد �شالح للمقاولت/رائد �شالح م�شطفى عبداهلل1243339
�شركة عالء الرواد و�شريكه 1253354
نكتارين للمقاولت/حممد نور عطا عبدالرحمن ال�شمادي1263357
�شركة دار املجد للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1273386
�شركة حممد ولوؤي الرميوين و�شريكتهم/مي�شع للمقاولت الن�شائية1283397
�شركة نبيل جاد اهلل حجازين و�شركاه/ياجوز للمقاولت الن�شائية1293407
�شركة راأفت الطراونه وعامر البالونه1303412
�شركة �شو�شنة الردن للمقاولت ذ.م.م1314314
موؤ�ش�شة احمد احلياري للمقاولت الن�شائية/احمد �شعيد احمد احلياري1323415
�شركة ريا�ص حممد الزغول و�شريكه/ريا�ص حممد الزغول و�شريكه للمقاولت الن�شائية1333440
�شركة النجم الكرب للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1343447
�شركة جرب والبيطار و�شريكهم1353455
موؤ�ش�شة النوافلة للمقاولت الن�شائية/ابراهيم هارون حممد النوافلة1363459
�شركة ال�شختيان للطاقة واملياه والبيئة ذ.م.م1373468
شركة المسارب للمقاوالت ذ.م.م1383492
شركة محمد ابراهيم عوده الطراونه وشريكهم/محمد وابراهيم عوده الطراونه وشريكهم1393508
شركة ابو خديجة وشريكه1403518
شركة محمد عبدالغفور الخزعلي وشريكه1413527
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شركة الحياري والزعبي1423546
مؤسسة دادونيا للمقاوالت/عامر سليم محمود الصمادي1433322
شركة المنتدى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1443324
شركة جمال حجاز وشريكه1453332
مؤسسة المهندس رائد صالح للمقاوالت/رائد صالح مصطفى عبداهلل1463339
شركة عالء الرواد وشريكه 1473354
نكتارين للمقاوالت/محمد نور عطا عبدالرحمن الصمادي1483357
شركة دار المجد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1493386
شركة محمد ولؤي الريموني وشريكتهم/ميشع للمقاوالت االنشائية1503397
شركة نبيل جاد اهلل حجازين وشركاه/ياجوز للمقاوالت االنشائية1513407
شركة رأفت الطراونه وعامر البالونه1523412
شركة سوسنة االردن للمقاوالت ذ.م.م1534314
مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية/احمد سعيد احمد الحياري1543415
شركة رياض محمد الزغول وشريكه/رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية1553440
شركة النجم االكبر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1563447
شركة جبر والبيطار وشريكهم1573455
مؤسسة النوافلة للمقاوالت االنشائية/ابراهيم هارون محمد النوافلة1583459
شركة السختيان للطاقة والمياه والبيئة ذ.م.م1593468
شركة المسارب للمقاوالت ذ.م.م1603492
شركة محمد ابراهيم عوده الطراونه وشريكهم/محمد وابراهيم عوده الطراونه وشريكهم1613508
شركة ابو خديجة وشريكه1623518
شركة محمد عبدالغفور الخزعلي وشريكه1633527
شركة الحياري والزعبي1643546

العدد الكلي )122(                            اخت�شا�س مياه و�شرف �شحي                                         الفئة اخلام�شة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة ال�شويطي للتعهدات العامة15
مكتب مراد لدارة امل�شاريع الن�شائية/�شركة حممد وخلف ذ.م.م216
�شركة ابناء عطااهلل ابراهيم القا�شي “خالد وحممد واحمد ومو�شى”344
�شركة �شليم ووليد ال�شلبي و�شركاهم/النجم ال�شاطع للمقاولت العامة494
�شركة التكنولوجيا للتعهدات الهند�شية ذ.م.م5118
�شركة حممد عويد الطراونه و�شركاه/ال�شعلة للمقاولت6180
�شركة حممد وعارف �شلمى الكوز و�شركائهم7364
�شركة حربي �شبيالت واولده8414
موؤ�ش�شة عبداهلل ال�شودي للمقاولت الن�شائية9445
موؤ�ش�شة ب�شري ابو را�شد للتعهدات/ب�شري م�شطفى عبداهلل العطيات10473
مكتب حممد خري ا�شحانوق للتعهدات/حممد خري يو�شف �شفر ا�شحانوق11474
موؤ�ش�شة املهند�ص فتحي فرج اهلل للبناء واملقاولت12572
موؤ�ش�شة عدنان للمقاولت/اجمد جري�ص طعيمة الغي�شان13708
�شركة عبدالقادر ابو ديه و�شركاه )�شافا للمقاولت(14721
موؤ�ش�شة راتب ابو حماد للهند�شة واملقاولت/راتب عبدالهادي حممود ابو حماد15807
�شركة حممد القطناين و�شركاه16916
موؤ�ش�شة النداء للمقاولت/امهيدي عطااهلل جمعه الطراونه17958
�شركة رجا خ�شر اخل�شر و�شركاه/موؤ�ش�شة الدواميه للمقاولت الن�شائية18959
�شركة “حممد يا�شر” واياد عو�ص اهلل/”حممد يا�شر” واياد عو�ص اهلل للمقاولت19975
موؤ�ش�شة �شليمان احلديدي للمقاولت/�شليمان عبداهلل احمد احلديدي201001
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�شركة ق�شى �شفيق املريان و�شركاه/ق�شى �شفيق املريان و�شركاه للمقاولت الن�شائية211088
موؤ�ش�شة ال�شبيل للمقاولت الن�شائية/جودت خالد حممد ال�شلمان221092
موؤ�ش�شة عواد ح�شن عبدالقادر عبيد للمقاولت الن�شائية231095
موؤ�ش�شة عطية عبدالعزيز للتعهدات/عطيه عبدالعزيز عطيه احمد241144
�شركة ر�شدي عبدالواحد وحممود عناية/موؤ�ش�شة املدار الهند�شية للمقاولت251237
موؤ�ش�شة الكون للمقاولت/�شركة مو�شى حمزة و�شريكه261265
موؤ�ش�شة عويد للمقاولت الن�شائية/احمد عويد احمد الطراونه271321
�شركة مبارك حممود الذنيبات واولده281325
اقطار للمقاولت الن�شائية291353
�شركة فتحي احل�شن و�شركاه/املوؤ�ش�شة الثانية للمقاولت301360
�شركة حممود علي عبداهلل جرب و�شريكه ذ.م.م311408
موؤ�ش�شة ح�شن الفراج للمقاولت/ح�شن عو�ص ح�شن الفراج321430
موؤ�ش�شة ابو �شفرا الهند�شية للتعهدات/عبدالله عريف عارف الر�شق331487
موؤ�ش�شة �شاهر عارف مروج للمقاولت/�شاهر عارف حمد مروج341504
�شركة علي خري�شات و�شريكه351527
�شركة �شليمان النعيمات و�شركاه361548
الو�ص للمقاولت/�شركة �شائدة غالب عو�ص و�شركائها371629
�شركة خالد عناد القي�شي وراأفت عناد القي�شي/موؤ�ش�شة املقاول الردين للمقاولت واعمال البناء381661
�شركة علي النجار واولده391669
موؤ�ش�شة املهند�ص عاكف ابو حجر للتعهدات العامة/عاكف عبدالرزاق خليل ابو حجر401694
�شركة حممد �شعيد اجلولين و�شريكهم411722
�شركة عاهد ال�شفدي واولده421738
�شركة جمال حممد عوده واولده431754
موؤ�ش�شة الكلوب للمقاولت/حممد خلف مفلح الكلوب441755
�شركة زياد ال�شخيني و�شركاه451828
�شركة كنانه للمقاولت الن�شائية ذ.م.م461852
�شركة النوار للمقاولت/�شركة عبداهلل املعابره واولده471878
�شركة م�شطفى بدير وبدير بدير/م�شطفى وبدير بدير481905
�شركة عامر ال�شباطات و�شركاه491930
موؤ�ش�شة ال�شالح للتعهدات/خالد داود حممد �شالح501948
�شركة عبداهلل عواد واولده/عبداهلل عواد واولده للمقاولت511952
ا�شرف عبدالهادي للمقاولت الن�شائية/�شركة عبداهلل وا�شرف عبدالهادي521957
�شركة ح�شن وجميل احلوامدة/ح�شن وجميل احلوامدة للمقاولت531965
�شركة وحيد دقام�شة و�شركاه542021
�شركة الطراونه و�شريكته552030
�شركة امن يو�شف عبدالقادر و�شريكه/ق�شى للمقاولت562031
�شركة علي ال�شعراء و�شركاه572040
موؤ�ش�شة تي�شري دولة للمقاولت/تي�شري ابراهيم يو�شف دوله582041
موؤ�ش�شة ال�شياء للمقاولت/�شركة م�شباح وعبدالروؤوف ابو �شنينه592050
�شركة عالء العزه و�شركاه/البندقية ملقاولت الكهروميكانيك602056
�شركة عدوان والد�شوقي612073
�شركة رفعت وعمر عبدالعزيز نزال622074
�شركة نوفان املناع�شة و�شريكته632120
موؤ�ش�شة الليوان للمقاولت الن�شائية/�شركة ملحم وعوده642163
نبع اجلادور للمقاولت/�شركة عمر الن�شور و�شريكه652224
موؤ�ش�شة الرديف للمقولت الن�شائية/حازم عبداهلل مو�شى ال�شديفات662286
�شركة عمر ال�شفور و�شركاه/�شنابك للمقاولت الن�شائية672290
�شركة عبداهلل زوانه و�شركاه682293
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�شركة عامر �شالح طعان و�شركاه692307
موؤ�ش�شة رانيا للمقاولت/فالح ذياب عبدالكرمي عوده702324
�شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو �شقراء712338
�شركة عي�شى احمد امن �شهاب و�شريكه722400
موؤ�ش�شة ابراهيم خمي�ص مزعل املغاربة732437
مكتب ابو حمفوظ للتعهدات واعمال املجاري/عبدالرزاق من�شور م�شطفى ابو حمفوظ742518
�شركة امين ابو حم�شن وبهجت عيد اجلبلي/امين ابو حم�شن و�شريكه للمقاولت752541
�شركة احلجر الكرمي للمقاولت الن�شائية ذ.م.م762555
�شركة حممود وعياده الزعبي772598
ال�شنديان للمقاولت/ح�شام عبداهلل مو�شى ال�شديفات782640
موؤ�ش�شة اليهم للمقاولت/حمدان فار�ص فالح العابد792646
العرموطي لالن�شاءات/�شركة �شامي عبدالرحمن ح�شن العرموطي و�شريكه802657
�شركة عبدالكرمي ذيب جرب واولده812735
�شركة العجو وح�شن822789
�شركة كتالونيا للمقاولت الن�شائية ذ.م.م/كتالونيا للمقاولت الن�شائية832923
موؤ�ش�شة وليد عبداجلليل للمقاولت/وليد �شبحي ح�شن عبداجلليل842930
موؤ�ش�شة هال للمقاولت الن�شائية/احمد حممد داوود ع�شيبات852936
�شركة حممد العطاونه و�شريكه862967
�شركة �شحادة عطون و�شريكه872975
�شركة ح�شن اليا�شن و�شريكه882997
موؤ�ش�شة عادل حممد ال�شرايره للمقاولت/عادل حممد عبداهلل ال�شرايره893063
موؤ�ش�شة ها�شم ابو خو�شه للمقاولت الن�شائية/ها�شم ا�شماعيل عبداهلل ابو خو�شه903082
�شركة منذر املنا�شري و�شركاه913116
�شركة غيث العمو�ص و�شريكه/دانا للمقاولت الن�شائية923084
�شركة يزيد ح�شن اخلاليفة و�شريكته/مرييانا للمقاولت الن�شائية933220
�شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران/الهيدان للمقاولت الن�شائية943244
�شركة نواعري الردن للمقاولت الن�شائية953250
�شركة خلدون املنا�شري و�شريكه963270
�شركة اق�شى طاقة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م973284
خلف الدرابكة للمقاولت الن�شائية/خلف ابراهيم خلف الدرابكه983294
موؤ�ش�شة النطاق للمقاولت الن�شائية/عطاهلل حممد علي ال�شلمان993340
موؤ�ش�شة كينونة للمقاولت1003346
�شركة هال الردن للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1013349
�شركة جبال ال�شراء للمقالع1023358
�شركة عمر ابو �شبحية و�شريكته/ابو �شبحية للمقاولت1033365
�شركة يافا للمقاولت ذ.م.م1043390
�شركة حممد عاي�ص ابو حم�شن و�شريكه1053402
�شركة علي عبدالكرمي العلوان و�شريكه1063413
�شركة حممد الغنانيم و�شركاه1073419
�شركة حممد ح�شن عبدالقادر و�شريكته/هيا للمقاولت الن�شائية1083430
�شركة الروؤيا الهند�شية للمقاولت ذ.م.م1093432
�شركة علي عي�شى الطراونه و�شركاه1103441
موؤ�ش�شة ابو دلو الهند�شية/ريل احمد عبدالنعيم ابو دلو1113446
�شركة ابو لبه والعار�شه1123462
�شركة ال�شتقامة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م1133466
�شركة ا�شماعيل حممود البحريي و�شريكه/ا�شماعيل حممود البحريي و�شريكه1143481
�شركة تي�شري ابو عرابي و�شريكه/تعهدات وحفريات ابو عرابي1153501
موؤ�ش�شة حممد احلمود للمقاولت/حممد حمود طه احلمود1163505
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موؤ�ش�شة عليان الهروط للمقاولت/عليان خلف خليف الهروط1173511
�شركة فواز الزريقات و�شريكه1183512
موؤ�ش�شة عالء خرمه للمقاولت الن�شائية/عالء ر�شوان يو�شف خرمه1193523
�شركة فرا�ص حممد الرجوب و�شركاه1203565
�شركة حممد الغنانيم و�شركاه1213419
�شركة حممد ح�شن عبدالقادر و�شريكته/هيا للمقاولت الن�شائية1223430

العدد الكلي )15(                               اخت�شا�س حمطات تنقية ال�شرف ال�شحي                          الفئة الأوىل
 

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة ابو حليمة اخوان139
�شركة طوقان للمقاولت والتجارة262
�شركة دار اخلربة للمقاولت ذ.م.م.376
�شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م4140
�شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.5144
�شركة امل�شاريع املتحدة6155
موؤ�ش�شة املثلث للمقاولت/ �شركة ح�شن وجمال العرموطي7187
موؤ�ش�شة البري ال�شروجي للمقاولت / البري ايوب داهود ال�شروجي8214
ال�شركة املوحدة لالن�شاءات الهند�شية ذ . م . م9233
�شركة ح�شن عطيه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة ح�شن عطيه لالبنية واملقاولت10274
�شركة الكونكورد لالن�شاءات ذ . م . م .11281
�شركة ابراج العرب للمقاولت ذ . م . م12624
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ . م . م131704
�شركة ن�شر ار�شيدات واأولده ذ . م . م141955
�شركة نبيل ايوب وكيله و�شركاه151981

العدد الكلي )1(                            اخت�شا�س حمطات تنقية ال�شرف ال�شحي                               الفئة الثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
شركة محمود داود الطراونة وشركاه1894

العدد الكلي )3(                           اخت�شا�س حمطات معاجلة وحتلية مياه ال�شرب                      الفئة )0(

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
مؤسسة جاما للهندسة والمقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد11006
مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد ومحمود اليعقوب21031
شركة نصر ارشيدات وأوالده ذ . م . م31955

املـــجــــال -  ا�ســغـــال مـتـــخــ�ســـ�ســـة      

    العدد الكلي )40(                     اخت�شا�س ا�شغال ترابية حفريات وحفريات للتعدين                     الفئة الوىل

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة ال�شرق للك�شارات والتعهدات العامة12
ال�شركة الوطنية للهند�شة واملقاولت ذ.م.م214
�شركة ابو حليمة اخوان339
�شركة املقاولت العمومية ذ.م.م459
�شركة ابناء خلف الطراونة593



259

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة ابو �شريخ للطرق واحلفريات/ابو �شريخ للمقاولت6100
�شركة حممد جراد الطراونة واولده7114
�شركة الليات العامة8119
�شركة ابراهيم احلناقطة واولده ذ.م./موؤ�ش�شة روابي اجلنوب للمقاولت9173
�شركة حيمور ابناء عم و�شريكهم ذ.م.م10184
�شركة حممد احمد ابو عي�شه واخوانه للمقاولت11207
ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ذ.م.م12217
�شركة زكريا �شالح الطراونه للمقاولت ذ.م.م13245
�شركة العون املتطورة للمقاولت ذ.م.م14262
�شركة ح�شن عطية واولده ذ.م.م/موؤ�ش�شة ح�شن عطية لالبنية واملقاولت15274
�شركة )الردنية للتنمية القت�شادية والتجارة/كوميدات ذ.م.م(16275
�شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م17292
موؤ�ش�شة الدروب الردنية للتعهدات العامة/�شركة ابو احلاج للتعهدات العامة18301
موؤ�ش�شة الفار�ص للمقاولت العامة/�شركة احمد فار�ص املو�شى و�شركاه19306
�شركة رائد الكوز و�شريكته للمقاولت/متيز للمقاولت20319
ال�شركة الردنية لحتاد املقاولن ذ.م.م21353
�شركة حممد وعارف �شلمى الكوز و�شركائهم22364
�شركة ه�شام عبداهلل املو�شى واخوانه23441
�شركة مروان احمد الكردي و�شركاه ذ.م.م/موؤ�ش�شة الزرقاء احلديثة للتعهدات24493
�شركة الو�شط للمقاولت ذ.م.م25748
�شركة علي �شالح الطراونه واولده/الفال للمقاولت الن�شائية26792
�شركة حمد ومو�شى عطيه القي�شي27876
�شركة حممود داود الطراونة و�شركاه28894
�شركة الكفاءات للمقاولت الن�شائية ذ.م.م29928
�شركة ح�شان الكوز و�شريكه30956
�شركة عي�شى جراد الطراونة و�شريكه311127
موؤ�ش�شة املنهل للمقاولت/�شركة ع�شام الهويدي وفريد حرت321210
�شركة العروبة للك�شارات واملقاولت ذ.م.م331221
�شركة احمد يو�شف الطراونة و�شريكه ذ.م.م341334
�شركة اجلزيرة العربية للمقاولت ذ.م.م351619
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ.م.م361704
�شركة مناجم لتطوير التعدين ذ.م.م372428
�شركة تكنولوجيا الطرق للمقاولت الن�شائية ذ.م.م382651
�شركة معان للمقاولت ذ.م.م392677
�شركة اركان للمقاولت الن�شائية والتعهدات التعدينية ذ.م.م402825

العدد الكلي )9(                   اخت�شا�س ا�شغال ترابية حفريات وحفريات للتعدين                             الفئة الثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م1144
موؤ�ش�شة طبيب اخوان للمقاولت الن�شائية/�شركة زهري وزهدي طبيب للمقاولت ذ.م.م2151
�شركة حممد يو�شف ال�شباطات و�شركاه للتعهدات3236
�شركة ح�شن الطراونة واولده/ح�شن الطراونة واولده للمقاولت2  443
�شركة حممود داود الطراونة و�شركاه5894
موؤ�ش�شة �شيف للمقاولت الن�شائية/�شركة قحطان حدادين و�شركاه ذ.م.م61158
�شركة العطا الالت للتعهدات والنقل ذ.م.م1937 7
�شركة فايز ح�شن ا�شماعيل الرب و�شريكه81946
�شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة 92372
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العدد الكلي )11(                   اخت�شا�س ا�شغال ترابية حفريات وحفريات للتعدين                     الفئة الثالثة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة الزوايدة واحلنيطي/اردال للهند�شة واملقاولت1179
تعهدات حممد فرحان الفاعوري/حممد فرحان الفا�شل الفاعوري2325
�شركة عبد املجيد �شامل اجلرابعة و�شركاه3510
موؤ�ش�شة املحاربون للمقاولت/�شركة احمد الكوز و�شركاه41568
�شركة مو�شى ال�شلبي و�شركاه/موؤ�ش�شة ال�شلبي و�شركاه51691
�شركة مو�شى الكوز واولده/النظامية للمقاولت الن�شائية61726
�شركة البناوؤون الفنيون للمقاولت الن�شائية ذ.م.م72942
�شركة القبه الردنية للمقاولت الن�شائية ذ.م.م83351
�شركة جبال ال�شراء للمقالع والك�شارات ذ.م.م93358
�شركة الت�شييد والطرق للمقاولت ذ.م.م103428
�شركة علي عي�شى الطراونة و�شركاه 113441

العدد الكلي )10(                              اخت�شا�س �شبكات اإت�شالت                                             الفئة الوىل

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.1144
�شركة ح�شن عطيه واولده ذ.م.م / موؤ�ش�شة ح�شن عطيه لالبنية واملقاولت2274
�شركة حربي �شبيالت واولده3414
�شركة املجموعة الهند�شية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م4503
�شركة الو�شط للمقاولت ذ . م . م5748
�شركة امل�شار املتحدة للمقاولت ذ . م . م61704
ال�شركة العمرية للمقاولت / �شركة حممد ابراهيم عبد القادر و�شريكته71790
�شركة �شفيان النا�شر واولده81825
�شركة عبد اهلل عواد واولده / عبد اهلل عواد واأولده للمقاولت91952
�شركة �شالح اخلطيب و�شامر النمري / الرحى للمقاولت الن�شائية101982

العدد الكلي )2(                                           اخت�شا�س �شبكات اإت�شالت                                             الفئة الثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة بابل للمقاولت ذ . م . م1986
�شركة الدولية لعقود الن�شاءات والت�شالت ذ.م.م21792

العدد الكلي )4(                                          اخت�شا�س �شبكات اإت�شالت                                             الفئة الثالثة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة حممود علي عبداهلل جرب و�شريكه ذ.م.م11408
موؤ�ش�شة ابو �شقرا الهند�شية للتعهدات /عبدالآله عريف عارف الر�شق21487
موؤ�ش�شة الليوان للمقاولت الن�شائية / �شركة ملحم و عوده32163
�شركة مي�شر يو�شف فرحان طه و�شركاها / روابي الردن ال�شناعية43292

العدد الكلي )15(                                        اخت�شا�س �شبكات اإت�شالت                                             الفئة الرابعة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
موؤ�ش�شة دبابنة للتعهدات / �شامح مرتي يو�شف دبابنه1223
�شركة املخطط للمقاولت العامة ذ . م . م .2472



261

العليا للمقاولت الن�شائية3635
موؤ�ش�شة كروان للمقاولت / �شركة جوزيف هالل و�شركاه4647
�شركة ح�شن �شالمة املنا�شري و�شركاه5945
موؤ�ش�شة امل�شرية للمقاولت الن�شائية / �شركة ح�شن حممود العرموطي و�شريكه8998
موؤ�ش�شة املنجل للمقاولت / �شركة الزعاترة والنجار91534
الو�ص للمقاولت /�شركة �شائده غالب  عو�ص و�شركائها101629
موؤ�ش�شة احمد جرب للمقاولت الن�شائية / احمد كمال خمي�ص جرب111697
موؤ�ش�شة خالد جميل للمقاولت / خالد جميل حممد حم�شن121966
�شركة البنى التحتية للمقاولت الن�شائية ذ . م . م132312
�شركة امل�شري ودع�شان و�شريكهم143224
�شركة امل�شار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م153498

العدد الكلي )2(                                            اإخت�شا�س حفر اآبار املياه                                           الفئة )0(

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة بيع و�شيانة املعدات املحدودة / موؤ�ش�شة بيع و�شيانة املعدات املحدودة11063
�شركة جمموعة املوقع للخدمات وحفر الآبار ذ.م.م21553

العدد الكلي )1(                               اخت�شا�س اأعمال تركيب من�شاآت �شناعية                                 الفئة الوىل

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة عا�شور لل�شناعة والتجارة1167

العدد الكلي )1(                         اخت�شا�س اأعمال تركيب من�شاآت �شناعية                                 الفئة الثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة بابل للمقاولت ذ . م . م1986

العدد الكلي )1(                                          اخت�شا�س اإن�شاء �شدود                                                  الفئة الثانية

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة مروان اأحمد الكردي و�شركاه ذ . م . م / موؤ�ش�شة الزرقاء احلديثة للتعهدات1493

العدد الكلي )2(                     اخت�شا�س  ترميم و�شيانة املباين واملواقع الثرية                                 الفئة الرابعة

رقم املت�شل�شلرقم الت�شنيفا�شم املقاول
�شركة فوؤاد الطراونة و�شركاه / النبعاث الدولية للمقاولت13256
�شركة ا�شوان للمقاولت الن�شائية ذ.م.م23434
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الفصل الثامن
اإلستشاريون المؤهلون لدى الدائرة حسب

المجال والفئة





ال�شت�شاريون املوؤهلون لدى الدائرة ح�شب املجال والفئة لعام 2016
الرقم 

المتسلسل
رقم 
فئة التأهيلمجال التأهيلاسم االستشاريالتأهيل

اأ1ابنيةدار العمران للتخطيط والعمارة والهند�شة11

29
اأ1ابنية�شركة بيطار مهند�شون م�شت�شارون

1البيئة

313)ACE( املكتب الهند�شي ال�شت�شاري العاملي
اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي

دار الهند�شة “الردن” للت�شميم وال�شت�شارات الفنية417
اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي

الدار العربية للهند�شة520
اأ1ابنية

ب1مياه و�شرف �شحي
1البيئة

623
موؤ�ش�شة منار مهند�شون وم�شت�شارون / �شركة خالد عبدالرحمن 

ب1ابنية�شمارة و�شركاه 

اأ1ابنيةمكتب وهيب مدانات724

الئتالف لال�شت�شارات الهند�شية )ما�شي و�شركاهم(825
ب1ابنية
اأ1طرق

ب1مياه و�شرف �شحي

926
�شركة الوائل لال�شت�شارات الفنية والهند�شية )مكتب �شبح 

لال�شت�شارات الهند�شية(
اأ1ابنية

3مياه و�شرف �شحي

�شركة ركن الهند�شة1027
اأ1ابنية
2طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي

�شركة �شيجما مهند�شون م�شت�شارون1129

اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي
1البيئة

1هند�شة متخ�ش�شة / تخطيط مدن

�شركة ارابتك جردانه مهند�شون ومعماريون1238

اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي
1البيئة

�شركة امل�شت�شار للهند�شة1339

اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي
1البيئة

اأ1طرقمركز ال�شت�شارات الهند�شية1440
اأ1مياه و�شرف �شحي
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الرقم 
المتسلسل

رقم 
فئة التأهيلمجال التأهيلاسم االستشاريالتأهيل

�شركة احتاد امل�شت�شارين للهند�شة والبيئة1542

اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي
1البيئة

1هند�شة متخ�ش�شة / تخطيط مدن
هند�شة متخ�ش�شة / هند�شة 

1ال�شدود

اأ1ابنية�شركة الطاللة لال�شت�شارات الهند�شية1652
اأ1ابنيةال�شخرة امل�شرفة مهند�شون م�شت�شارون1771
اأ1ابنيةركن الردن لال�شت�شارات الهند�شية1891
ب1ابنيةمكتب الت�شميم البيئي لال�شت�شارات الهند�شية1994
ب1ابنيةمكتب املهند�ص علي ابو عنزه2096
ب1ابنيةمكتب جمال ال�شخ�شري21100
2ابنيةموؤ�ش�شة اجلذور للهند�شة22102
ب1ابنيةدار التخطيط لال�شت�شارات الهند�شية23109
ب1ابنيةمكتب ديران وم�شري مهند�شون م�شت�شارون24114

25129
1البيئة مكتب ال�شامل للهند�شة

ب1ابنية�شركة �شبيل الهند�شة26140
2البيئة

امل�شاركون لالبحاث والت�شميم27144
اأ1هند�شة متخ�ش�شة / عمارة البنية

هند�شة متخ�ش�شة / هند�شة 
اأ1ان�شائية

28147)ECO( 1البيئةالجتاهات اجلديدة لال�شت�شارات
اأ1ابنيةالباحة لال�شت�شارات الهند�شية29150
ب1ابنيةدارة عمان العربية للهند�شة30154
1البيئةالروابي ل�شت�شارات البيئة والطاقة31157

2ابنيةال�شرق لال�شت�شارات والت�شاميم الهند�شية32159
اأ1مياه و�شرف �شحي

اأ1هند�شة متخ�ش�شة / عمارة البنيةمكتب فار�ص زرو وفار�ص عبدالرحمن خليل الهند�شي33161

34162
�شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة – مهند�شون 

م�شت�شارون

اأ1طرق
اأ1مياه و�شرف �شحي

1البيئة
35165)UCS( 1الكهروميكانيكالعامة لال�شت�شارات الهند�شية
2ابنيةاملخت�شون للت�شميم الهند�شي36166

النا�شر مهند�شون ا�شت�شاريون37168
ب1ابنية

هند�شة متخ�ش�شة / ت�شميم 
1داخلي

1البيئةامل�شتدامة حللول البيئة والطاقة38170

مكتب فار�ص بقاعن الهند�شي39172
ب1ابنية

هند�شة متخ�ش�شة / ت�شميم 
1داخلي

2البيئةحمى ل�شت�شارات البيئة والدارة40174



267

الرقم 
المتسلسل

رقم 
فئة التأهيلمجال التأهيلاسم االستشاريالتأهيل

�شركة امل�شتقبل لال�شت�شارات الهند�شية والبيئية41175

اأ1ابنية
اأ1طرق

اأ1مياه و�شرف �شحي
1البيئة

ب1ابنية�شركة الت�شاميم احل�شرية للهند�شة42176
2ابنية موؤ�ش�شة الطراونة الهند�شية43177

مي�شم معماريون ومهند�شون44178
ب1هند�شة متخ�ش�شة / عمارة البنية

هند�شة متخ�ش�شة / هند�شة 
ب1ان�شائية

2ابنية �شركة ال�شراي الكبري للت�شميم وال�شت�شارات الهند�شية45179
ب1ابنية�شركة منت�شر واحمد ابناء املهند�ص عدنان ال�شفاريني46180

ب1هند�شة متخ�ش�شة / عمارة البنية�شركة ثالثة جيم لال�شت�شارات الهند�شية 47181
ب1هند�شة متخ�ش�شة / ادارة امل�شاريع

2ابنية �شركة املهند�ص للعمارة احلديثة48182

الد�شوقي لال�شت�شارات الهند�شية49183
2هند�شة متخ�ش�شة / عمارة البنية

هند�شة متخ�ش�شة / هند�شة 
2ان�شائية

1البيئةال�شركة احلديثة للحلول البيئية50184

اأ1ا�شتطالع املوقعاملركز العربي للدرا�شات الهند�شية511002
اأ1فح�ص املواد

اأ1ا�شتطالع املوقعاملركز الدويل للدرا�شات الهند�شية اجليولوجية521006
ب1فح�ص املواد

اأ1ا�شتطالع املوقعاملوؤ�ش�شة الثالثية لال�شت�شارات الهند�شية531010
ب1فح�ص املواد

2فح�ص املوادمكتب كرا�شنه الهند�شي541013

ب1ا�شتطالع املوقعخمتربات الردن الفنية الهند�شية551016
ب1فح�ص املواد

2ا�شتطالع املوقعاملختربات الهند�شية احلديثة561017
ب1فح�ص املواد

ب1فح�ص املوادمركزما�ص للفحو�شات الهند�شية571018

ب1ا�شتطالع املوقعخمتربات اجلنوب الهند�شية لفح�ص الرتبة581019
ب1فح�ص املواد

2ا�شتطالع املوقعمكتب املحور الهند�شي للدرا�شات591020
ب1فح�ص املواد

ب1ا�شتطالع املوقعمركز اجل�شر العربي للدرا�شات الهند�شية601037
ب1فح�ص املواد
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الفصل التاسع
المقاولون المصنفون بالفئة السادسة اشغال عامة





املقاولون امل�شنفون بالفئة ال�شاد�شة ا�شغال عامة

ا�شم املقاولرقم الت�شنيفالرقم املت�شل�شل
�شركة عبد الكرمي �شالمة ال�شلوح و�شريكه / موؤ�ش�شة الياقوته للمقاولت12
مكتب فايز نحلة للمقاولت الن�شائية  / فايز عبد اللطيف احلاج خ�شر نحله27
�شركة نايف احمد خليل �شعدون و�شركاه315
موؤ�ش�شة حممد الق�شري للمقاولت الن�شائية / حممد عبد الرزاق �شالح الق�شري416
�شركة عيد ح�شن ابو علوان و�شركاه517
موؤ�ش�شة التعلي للمقاولت الن�شائية / طه يو�شف حممد القي�شي619
موؤ�ش�شة عبد ال�شتار للمقاولت / عبد ال�شتار مف�شي عبد النبي الغامن721
مكتب حممود فالح عبد املح�شن احلالحله العجارمه825
�شركة تي�شري ال�شيخ و�شريكته926
�شركة مروان البوريني و�شريكته1029
مكتب علي فيا�ص رزق / �شركة علي الدبايبه و�شريكه1133
موؤ�ش�شة احمد م�شطفى للمقاولت/ احمد حممد عبد الفتاح م�شطفى1234
�شركة خملد اخلريو�ص و�شريكه / موؤ�ش�شة خريو�ص للتعهدات1335
�شركة خليل فالح احلالحلة و�شريكه1436
موؤ�ش�شة �شعبان نعيم ر�شوان للمقاولت / �شعبان نعيم احمد ر�شوان1538
�شركة وليد ال�شوافنه و�شريكه1640
�شركة نايف املناع�شة و�شركاه1746
مكتب الرياف لتعهدات املجاري / �شركة الغامن والهمالن و�شركاهم1848
�شركة حممد العمري و�شريكه1949
�شركة ح�شان جنادات و�شركاه2050
مكتب بركات املناع�شة / بركات مفلح حممود املناع�شه2152
�شركة حممد عاي�ص ابو حم�شن و�شريكه2257
موؤ�ش�شة ا�شالم للمقاولت / عبد القادر عقله م�شطفى جعار2359
موؤ�ش�شة رائد اجلابري للمقاولت / رائد ابراهيم جاد اهلل اجلابري2465
�شركة مناع�شة وقطيفان لتعهدات املجاري2568
�شركة عواد احلجاج و�شركاه2672
موؤ�ش�شة ان�ص للمقاولت/�شركة �شامل ابو عري�ص2774
�شركة حممد ابراهيم الب�شري و�شريكه2890
�شركة علي املناع�شة و�شركاه2991
�شركة جربين ابو هندي واولده3092
�شركة ريا�ص عمارين و�شركاه3193
�شركة ا�شعد يو�شف داود و�شريكه3294
�شركة ابراهيم رباح و�شريكته/ موؤ�ش�شة البطحاء للمقاولت33101
موؤ�ش�شة خليل حممد خليل بلوط للمقاولت الن�شائية34104
�شركة حازم عبداللطيف حممد اجلياتوه و�شريكه35105
موؤ�ش�شة القحطاين للمقاولت الن�شائية / ابراهيم حممود عبد اهلل القحطاين36108
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زيد احمد ح�شن  عبابنه / موؤ�ش�شة اجليل الول للمقاولت الن�شائية37115
مكتب املهند�ص حممد جرب لتعهدات البناء/ حممد علي ح�شن علي جرب38119
موؤ�ش�شة عبد قطي�ص للمقاولت / عبد حامد حممد قطي�ص39132
�شركة �شامل ح�شان ابو عفا�ص و�شريكه للتعهدات40136
�شركة ابراهيم �شلمان ابو مطر و�شركاه41138
�شركة  حممد نور الزريقات و�شركاه42143
موؤ�ش�شة نعمان يو�شف للتعهدات / نعمان يو�شف �شليمان احلاج احمد43144
�شركة يو�شف علي جاداهلل واخوانه44147
�شركة ورثة �شعيد �شعبلو45148
موؤ�ش�شة ع�شام احلوامده للمقاولت الن�شائية / ع�شام حممد عبد اللطيف احلوامده46155
�شركة عرب املدن للمقاولت / �شركة ا�شامة �شليم �شالح و�شركاه47156
�شركة ورثة ناجح �شالح حممد اجلعار48162
�شركة احمد الغامن و�شريكه49164
موؤ�ش�شة ابراهيم امل�شري للمقاولت / ابراهيم حممد عبد امل�شري50176
�شركة اني�ص ا�شماعيل و�شريكه51184
�شركة ح�شن مقبل و�شريكه52191
�شركة فايز معايعة واولده / مكتب الب�شاط الأخ�شر للتعهدات53205
�شركة  ابو �شمره و�شايف /  ابو �شمره و�شايف للمقاولت الن�شائية54206
�شركة خلدون القوا�شمي وموؤيد املجايل55209
مكتب زياد هرما�ص / زياد عبد املعطي ح�شن هرما�ص56216
�شركة ورثة ح�شن م�شطفى عمر57221
موؤ�ش�شة ح�شن عبد القادر للتعهدات / ح�شن عو�ص علي عبد القادر58227
موؤ�ش�شة توفيق اجلدع / توفيق خليل م�شطفى اجلدع القوا�شمي59229
�شركة عاهد وابراهيم حامد / موؤ�ش�شة الر�ص اخل�شراء للتعهدات العامة60231
موؤ�ش�شة حممد الزبن للمقاولت / حممد راتب احمد الزبن61241
موؤ�ش�شة عبدالنا�شر ابو عيطة / عبدالنا�شر �شبع حممد ابو عيطه62259
�شركة حمد عبد النور املرازيق وولده63260
�شركة وليد ابو فاره و�شريكه / احلجاز للمقاولت الن�شائية64275
�شركة �شايل وعبد املطلب اعبيد / النائل للمقاولت الن�شائية65277
�شركة طالب الزعبي و�شركاه66278
موؤ�ش�شة الك�شيح للمقاولت/احمد علي حممد الك�شيح67280
�شركة فوزي و�شريكه68288
�شركة عماد حموده و�شركاه69298
موؤ�ش�شة م�شلح �شالمة للمقاولت الن�شائية / م�شلح م�شطفى حممد �شالمة70307
�شركة زياد ح�شن حممود ابو حماد و�شريكه71314
�شركة �شالح وامل�شني72321
موؤ�ش�شة عوين جرب للمقاولت الن�شائية / عوين جرب �شابر الدبيج73328
�شركة رائد ابو عري�شة و�شريكه / ال�شفاوي الردنية للمقاولت الن�شائية74335
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�شركة مروان حجازي و�شريكه75336
موؤ�ش�شة الفالوجة للمقاولت / �شركة فاطمة ابو فار�ص و�شركاها76338
موؤ�ش�شة زاهي الطوال للمقاولت الن�شائية / زاهي جري�ص جميل الطوال77341
�شركة مفيد حممد منر و�شريكه78345
�شركة علي املناع�شة و�شريكه / املنرب الذهبي للمقاولت الن�شائية79348
�شركة ا�شماعيل الغرابات و�شريكه80350
�شركة عبد الفتاح الزعبي وحممد قطي�ص81354
مكتب ابراهيم ايوب للمقاولت الن�شائية / ابراهيم عبد احلميد حممود ايوب82361
�شركة احمد حمد اهلل و�شركاه83365
�شركة ماجده احمد طلفاح و�شركائها / طلفاح للمقاولت الن�شائية84367
�شركة  “ حممد خري “ امل�شري و�شركاه85369
�شركة احمد داود و�شريكه / �شور باهر للمقاولت الن�شائية86375
موؤ�ش�شة راغب للمقاولت / بالل راغب عبد القادر علي87380
�شركة امن ابو معيلي و�شركاه88381
�شركة ماهر ابراهيم نايف ابراهيم و�شركاه89386
�شركة طارق اجلعار و�شريكه / ا�شدان للمقاولت90393
�شركة ورثة حممد اجلعاعره91394
�شركة ح�شن كامل الكامل و�شركاه / ر�شم للمقاولت الن�شائية92395
�شركة ال�شعودي وابو كامل93396
موؤ�ش�شة الذاكرين للمقاولت الن�شائية / غ�شان �شعد الدين حممد فار�ص94399
�شركة حممد عي�شى و�شريكه95404
�شركة امثال للمقاولت الن�شائية ذ . م . م96413
موؤ�ش�شة نفاع للمقاولت العامة / عي�شى خريو عقيل ابو نفاع97414
�شركة ح�شام البريوتي و�شركاه98417
�شركة املوج الزرق للمقاولت ذ . م . م99419
�شركة اتقان للمقاولت املتخ�ش�شة ذ . م . م100421
�شركة احمد و�شليمان خليفة /احمد و�شليمان خليفة للمقاولت الن�شائية101428
موؤ�ش�شة م�شلم يو�شف للمقاولت الن�شائية / م�شلم يو�شف احلاج م�شلم ابو �شليمان102430
�شركة �شليمان ال�شهارين و�شريكه / �شركة ال�شاكرون للمقاولت الن�شائية103431
�شركة الفوارعه وداود / افالك للمقاولت104440
�شركة امليدان للمقاولت الن�شائية ذ . م . م105442
موؤ�ش�شة رائد عالن الهند�شية للمقاولت / رائد جمال عالن حمد106444
�شركة نا�شر ح�شن و�شريكته / املنا�شره للمقاولت107448
ماأمون “ حممد ذيب “ مرزا ال�شي�شاين / مرزا للمقاولت108456
�شركة يون�ص ب�شري و�شركاه109463
�شركة داود �شالح ا�شماعيل فليفل و�شركاه / العطار ومن�شور وفليفل للمقاولت الن�شائية110470
موؤ�ش�شة التالوي للمقاولت / حكم نايف �شابر التالوي111472
�شركة يا�شن ب�شري و�شركاه / يا�شن ب�شري للمقاولت الن�شائية112478



274

�شركة متديد للمقاولت ذ . م . م113485
�شركة مالك ناجي يو�شف و�شركاه114488
�شركة حممد فراح و�شركاه115489
�شركة عبد الرحمن احلياري و�شركاه/ عبد الرحمن احلياري و�شركاه للمقاولت الن�شائية116491
�شركة �شالح ابو غاليه و�شريكه 117496
موؤ�ش�شة ها�شم احلران للمقاولت الن�شائية/ ها�شم عبد الفتاح “حممد عبد اهلل” احلمران118503
�شركة نبيل دعا�ص وحممود ابو العينن119507
�شركة علوان وحمزه120508
�شركة علي الرواحنه و�شريكه/ علي الرواحنه و�شريكه للمقاولت الن�شائية121510
�شركة املحمودية الهند�شية للمقاولت ذ.م.م122511
�شركة احمد العلي و�شريكه123512
موؤ�ش�شة وليد �شالح للمقاولت الن�شائية/ وليد �شالح حممود �شامل124515
�شركة مي�شم ووئام يون�ص125516
�شركة خليل جاد و�شركاه/ ام نواره للمقاولت الن�شائية126517
�شركة بكر القا�شي وعماد الدين البيك127518
�شركة ا�شامة الق�شاه و�شركاه128522
�شركة عيا�ص الطوالبه و�شركاه129524
�شركة احمد خليل الب�شتنجي و�شريكه130526
�شركة حممد عبد الهادي ابو �شوي�ص و�شريكه131531
�شركة احمد ال�شريف و�شركاه/ ابان للمقاولت الن�شائية132534
�شركة ورثة ابراهيم عبا�ص ابو �شتيته/ناهدة للمقاولت والتعهدات العامة133536
�شركة غادة ابو ديه و�شركائها /ابو ديه للمقاولت الن�شائية134538
�شركة عبد الكرمي الرجوب و�شريكه/ عبد الكرمي الرجوب و�شريكه للمقاولت135541
�شركة نبيل يا�شن و�شريكه136543
�شركة وائل حممد �شالح و�شركاه137546
�شركة وليد العمرو و�شركاه138548
�شركة العامة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م139552
�شركة م�شلم املرايحه و�شعد اخلالدي140554
�شركة الربابعه و�شطناوي141556
�شركة خالد ابو �شمهدانه واولده142557
�شركة خالد �شويدح و�شريكه143569
�شركة حممد وعاطف احلجاوي144570
موؤ�ش�شة حممد كنعان للمقاولت /حممد عي�شى يو�شف كنعان145571
�شركة حممد �شعيد املغربي و�شركاه146579
هيا للمقاولت الن�شائية/ �شركة حممد ح�شن عبد القادر و�شريكته147580
�شركة يو�شف ابو عبدون و�شريكه/يو�شف ابو عبدون و�شريكه للمقاولت الن�شائية148586
موؤ�ش�شة جعفر ابو رمان للمقاولت الن�شائية/ جعفر ها�شم م�شطفى ابو رمان149587
�شركة احمد وا�شامة الف�شي�شي150590
�شركة ا�شامة حممد مقابله و�شريكه151591
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�شركة عطيه الرواحنه و�شركاه/ املوجب للمقاولت152592
�شركة عمر اخلطيب واولده153593
ح�شن خليل اجلواوده/اجلواوده للمقاولت الن�شائية154595
�شركة خالد عمرو وخالد عبد اهلل155598
�شركة علي العمري وح�شن اليا�شن156620
�شركة هروط وغيث157621
موؤ�ش�شة احمد ال�شنون للمقاولت الن�شائية/ احمد دروي�ص �شامل ال�شنون158622
مطيع ابو بكر / مطيع حمدان يو�شف ابو بكر159626
�شركة احمد الو�شيف و�شريكته/ الو�شيف للمقاولت160628
�شركة المال للمقاولت الن�شائية ذ.م.م161636
موؤ�ش�شة حممد ابراهيم للمقاولت الن�شائية/ حممد ابراهيم حممود يو�شف162638
�شركة فرا�ص و�شيف الدين زوانه/ ال�شقيقي للمقاولت الن�شائية163640
�شركة ماهر احلجاج و�شركاه/ روابي الق�شى للمقاولت الن�شائية164643
�شركة عالء” حممد جمال” حممد و�شريكته / احلركة للكهروميكانيك165644
�شركة علي عمريه وزياد عطااهلل166645
�شركة جميل حمدان وحممد عالن /حمدان وعالن للمقاولت167646
�شركة حممد ويحيى عودة اهلل168647
�شركة حممد ثلجي و�شركائه169648
بدران اخوان للمقاولت الن�شائية/ �شركة الورود للمقاولت الن�شائية ذ.م.م170655
�شركة ايقونه للمقاولت ذ.م.م171656
موؤ�ش�شة حممود حممد عبده اجلعاعره للمقاولت الن�شائية/ حممود حممد عبد اجلعاعره172662
�شركة احمد ال�شاللده وو�شام الدين الزريقي173666
العجلوين للمقاولت الن�شائية/ �شركة فرا�ص العجلوين و�شركاه174668
عمر بن اخلطاب للمقاولت/ �شركة عماد احلاج عيد وخطاب الزعبي 175669
الع�شار للمقاولت الن�شائية/ �شركة عبد الفتاح ابزيع و�شريكته176671
�شركة م�شطفى حممد م�شطفى احلاج عبد و�شريكه177673
امل�شتطيل للمقاولت الن�شائية/ �شركة عادل �شالح و�شريكه178675
ابو حم�شن للمقاولت الن�شائية / �شركة رائد يو�شف ابو حم�شن و�شريكه179676
�شركة اجلنان للمقاولت الن�شائية ذ.م.م180677
املي�شره للمقاولت / �شركة �شبحه والع�شاكرة181679
موؤ�ش�شة حممد احلواري للمقاولت الن�شائية/ حممد ابراهيم عبد اهلل احلواري182688
�شركة حممد ابو رمان و�شريكته183695
�شركة عالء وعادل علي الكوز/ عادل الكوز للمقاولت الن�شائية184698
الكفرين للمقاولت الن�شائية وامل�شاريع الهند�شية/ �شركة �شامل احلرايزه و�شريكه185699
موؤ�ش�شة نيدين للهند�شة واملقاولت / ن�شال احمد منر �شالمه186700
العناتي للمقاولت الن�شائية/ �شركة خالد العناتي و�شركاه187705
�شركة عاطف عاي�ص جمعه ابو حم�شن و�شريكه188707
�شركة يا�شن الكفاوين و�شريكه189714
�شركة ابو �شيف ونوفل / ال�شتثنائية الردنية للمقاولت190715
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موؤ�ش�شة النزهان للمقاولت/ جمعه �شالح نزهان الن�شريات191721
�شركة عبد اهلل ال�شاكت و�شركاه ذ.م.م/ املتخ�ش�شة للمواد العازله192722
�شركة العابر للمقاولت الن�شائية ذ.م.م193726
�شركة ح�شن حربي ح�شن و�شريكته194729
�شركة القا�شم ابو قله وابو ري�شه195733
�شركة ح�شن �شعد بني �شالمه و�شركاه196734
�شركة عامر عوده واحمد يحيى/ املده�ص للمقاولت الن�شائية197735
�شركة ان�ص عديلي و�شركاه198736
�شركة مو�شى الطوبا�شي و�شريكه/ الطوبا�شي للمقاولت الن�شائية199737
�شركة جمدي حممد ح�شن و�شريكه/ اليدي املاهرة للمقاولت200738
�شركة الفائز للمقاولت ذ.م.م201740
�شركة حممد قا�شم العتوم و�شريكته/ باب عمان للمقاولت الن�شائية202741
�شركة العتيق للمقاولت الن�شائية ذ.م.م203742
�شركة يو�شف الرحامنه و�شريكه204744
اني�شون للمقاولت الن�شائية205745
�شركة خليل جميل الزعبي و�شريكه/ الدي�شم الرمادي للمقاولت الن�شائية206746
الب�شالة للمقاولت الن�شائية/ حممد �شبحي �شامل الكردي207751
�شركة ب�شام ابو �شقراء وكفاح املنا�شري208753
مكتب النفلة للمقاولت/ عمر حممود حممد �شلعب209755
موؤ�ش�شة يزن الرو�شان للمقاولت الن�شائية/ يزن حممد احمد الرو�شان210757
موؤ�ش�شة حممد اخل�شور للمقاولت الن�شائية211760
يون�ص جربيل للمقاولت الن�شائية / يون�ص حممد يون�ص جربيل212763
الو�شية للمقاولت الن�شائية/ �شركة ورثة اولقا الك�شا�شبة213764
املريا�ص للمقاولت الن�شائية214766
�شركة علي عوده وحممود عبد الرحمن215771
موؤ�ش�شة حممد خ�شر للمقاولت الن�شائية/ حممد ابراهيم حممد خ�شر216772
�شركة عمر حامد عبد اهلل و�شريكه217773
�شركة م�شطفى عقله اجلعار و�شريكه/ املهاجرين للمقاولت الن�شائية218776
موؤ�ش�شة ع�شام حرفو�ص للمقاولت/ ع�شام عطا احمد حرفو�ص219777
خالف للمقاولت الن�شائية/عامر طالب عامر خالف220778
�شركة ان�ص م�شطفى اجلعار و�شريكه/ ان�ص م�شطفى اجلعار للمقاولت221782
اكليل اجلبل للمقاولت الن�شائية/ ح�شن ا�شعد رم�شان عايدي222783
موؤ�ش�شة خالد الخر�ص للمقاولت الن�شائية/ خالد رباح عطا الخر�ص223784
�شركة مو�شى ر�شر�ص ومنجد ابو رمان224785
�شركة �شالح ابو عرقوب و�شريكته/ �شالح ابو عرقوب للمقاولت الن�شائية225786
�شركة “ حممد خري” ال�شياب و�شريكه226787
�شركة يو�شف حممد عبده و�شريكه227789
�شركة كليوبرتا للمقاولت الن�شائية ذ.م.م228790
�شركة الزمردة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م229791
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�شركة �شالح واكرم ابو مطر / مكتب مطر للتعهدات230793
�شركة عماد �شرمي و�شريكه231794
�شركة با�شم وحممود الفراعنه232797
�شركة حممد وعارف الزيادات / ابو عيد الزيادات للمقاولت الن�شائية233803
�شركة فار�ص ال�شوافنه و�شركاه/ ا�شداف للمقاولت234804
موؤ�ش�شة عبد القادر احللو للمقاولت الن�شائية / عبد القادر ابراهيم عبد القادر احللو235805
�شركة حممد ثلجي احلنيطي و�شريكه/ ال�شهيل للمقاولت الن�شائية236808
�شركة معاذ الرو�شان و�شركاه237809
�شركة حممد م�شطفى ابو رمان و�شركاه/ ال�شاكر ونظامي للمقاولت الن�شائية238810
�شركة عز لوندي ب�شاي و�شريكه239812
�شركة عماد وعمار اخلروبي/ البواق للمقاولت الن�شائية240813
�شركة �شامي احلناينة و�شريكه241814
�شركة ارجوان للمقاولت الن�شائية ذ.م.م242818
موؤ�ش�شة حممد عو�ص امل�شري للمقاولت/ حممد عو�ص حممد امل�شري 243824
�شركة رحمه املومني و�شركائها244825
�شركة الع�شليني للمقاولت الن�شائية ذ.م.م245826
موؤ�ش�شة امين العي�شى للمقاولت الهند�شية246827
موؤ�ش�شة حمزه العبادي للمقاولت الن�شائية/ حمزه ح�شن حممود العبادي247829
موؤ�ش�شة لقمان للمقاولت/طالل ر�شوان حمدان �شطناوي248830
�شركة خالد ناجح اجلعار و�شركاه249833
�شركة اجلنى للمقاولت الن�شائية ذ.م.م250835
موؤ�ش�شة اخل�شراوي للمقاولت الن�شائية / ا�شماعيل عبد الرحيم علي اخل�شراوي251837
نهر البيدق للمقاولت الن�شائية / علي جماهد عبد الرزاق عوده احلياري252839
�شركة ال�شياد للمقاولت الن�شائية ذ.م.م253844
�شركة ممدوح ال�شوميات و�شركاه254848
�شركة حممد مو�شى املزيد وب�شام احمد العفايفه و�شريكهم/ بوابة �شاكب للمقاولت الن�شائية255849
�شركة ابراهيم اجلعار و�شريكه256850
�شركة منذر “حممد عا�شور” ال�شرباتي و�شريكه257853
�شركة عامر ابو عبا�ص و�شركاه258856
موؤ�ش�شة خالد يا�شن للمقاولت / خالد زكي عبد الرحيم يا�شن259858
�شركة �شبح والعو�شي/ اليقاع الهند�شي للمقاولت260860
�شركة “حممد خري” فالح العالونه و�شريكه / حممد خري فالح العالونه و�شريكه للمقاولت261863
موؤ�ش�شة احمد عمايره للمقاولت / احمد �شريف علي عمايره262865
�شركة زيد املحي�شن و�شريكه / زيد املحي�شن و�شريكه للمقاولت الن�شائية263867
�شركة العوران والعمري264872
�شركة زهدي م�شطفى اجلعار و�شريكه265874
�شركة �شفيان وحممد حمي�شن / �شفيان وحممد حمي�شن للمقاولت266876
�شركة ميالنو للمقاولت الن�شائية ذ.م.م267885
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�شركة ديكابول�ص للمقاولت الن�شائية ذ.م.م268886
�شركة املت�شر باهلل العتوم و�شريكه / جيفان للمقاولت الن�شائية269887
�شركة عمر بلوطه و�شريكه / بلوطه للمقاولت الن�شائية270890
�شركة يو�شف �شعبلو و�شريكه271895
�شركة عمر ابو عواد و�شريكه272897
�شركة عرب اململكة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م273900
موؤ�ش�شة ال�شالحات للمقاولت الن�شائية / �شليمان احمد يو�شف ال�شالحات274902
موؤ�ش�شة عالء حمدان اخلوالده للمقاولت الن�شائية / عالء حمدان علي اخلوالده275903
موؤ�ش�شة ح�شام النعيمات للمقاولت الن�شائية / ح�شام �شالح هالل النعيمات276904
�شركة ح�شن املناع�شه وها�شم امل�شاعله277905
موؤ�ش�شة حممد �شمري ال�شحيمات للمقاولت / حممد �شمري خلف ال�شحيمات278910
�شركة التحكيم للمقاولت الن�شائية ذ.م.م279911
موؤ�ش�شة اليا�ص ابو �شليمان للمقاولت الن�شائية / اليا�ص احمد حممد ابو �شليمان280913
�شركة حممد ال�شامي و�شريكه281914
�شركة زين الردن الهند�شية ذ.م.م282915
�شركة تد�شن للمقاولت الن�شائية ذ.م.م283916
�شركة “حممد خري الدين” الطراونة و�شريكته / “حممد خري الدين” طالب الطراونة للمقاولت284918
�شركة اخلاليله و�شريكه / اخلاليله285920
�شركة كوكب املريخ للمقاولت الن�شائية ذ.م.م286921
�شركة العفيف للمقاولت الن�شائية ذ.م.م287922
�شركة العبيدي للمقاولت الن�شائية ذ.م.م288923
موؤ�ش�شة عائده ال�شخنيني للمقاولت / عائده حممد حممود ال�شخنيني289924
�شركة �شرف الدين يا�شن و�شركاه290925
�شركة مار�شيليا للمقاولت ذ.م.م291926
�شركة الجناز املتميز للمقاولت الن�شائية ذ.م.م / روابي عجلون للمقاولت الن�شائية292927
با�شله وا�شيل للمقاولت الن�شائية / اياد ذيب عبد العبد293928
�شركة امل�شتقلون للمقاولت الن�شائية ذ.م.م294929
�شركة اخلوالده وابو منيفي / اخلوالده وابو منيفي للمقاولت الن�شائية295930
�شركة ابراهيم علي احلوامده و�شريكه296931
موؤ�ش�شة �شعود امل�شاعيد للمقاولت الن�شائية / �شعود طالل �شعود امل�شاعيد297932
�شركة حممد ار�شيد و�شريكه / ربوع القد�ص للمقاولت الن�شائية298933
�شركة البيت املريح للمقاولت الن�شائية ذ.م.م299934
�شركة مودينا للمقاولت الن�شائية ذ.م.م300937
موؤ�ش�شة هيثم فريحات للمقاولت الن�شائية / هيثم ابراهيم احمد فريحات301938
مكتب ه�شام ابو رمي�شان للمقاولت الن�شائية / ه�شام حممد �شليمان ابو رمي�شان302940
�شركة الزخارف الفنية للمقاولت الن�شائية ذ.م.م303942
موؤ�ش�شة حم�شن العا�شم للمقاولت الن�شائية / حم�شن خلف حممد العا�شم304943
�شركة الغفار للمقاولت الن�شائية ذ.م.م305944
�شركة عدي و�شفوان احل�شبان306945
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�شركة �شليمان ال�شديفات و�شريكه307947
�شركة اي�ص الدوليه للمقاولت ذ.م.م308949
�شركة عموا�ص للمقاولت الن�شائية ذ.م.م309950
طعمه حممود حممد �شويتي / طعمه �شويتي310951
�شركة ال�شقرات والعبيات311955
�شركة جنم ال�شمال للمقاولت312956
�شركة حنان فتحي عوده و�شريكها313957
�شركة حجر ال�شا�ص للمقاولت الن�شائية ذ.م.م314958
موؤ�ش�شة فاطمة النعيمات للمقاولت الن�شائية / فاطمة بركات فهد النعيمات315959
موؤ�ش�شة وائل العزه للمقاولت الن�شائية / وائل جنيب احمد العزه316960
�شركة العفاف للمقاولت الن�شائية ذ.م.م317961
موؤ�ش�شة الن�شايره للمقاولت الن�شائية / حممد غيا�ص حرب الن�شايره318962
�شركة حممد عبد احلراح�شه و�شريكته319963
�شركة جمدي عالء الدين و�شركاه320965
راكان ال�شفدي للهند�شة واملقاولت / راكان فار�ص فرح ال�شفدي321966
�شركة غ�شان حممد واحمد الغرايبه/امل�شرب للمقاولت الن�شائية322968
موؤ�ش�شة ي�شفن للمقاولت323969
�شركة عبد احلكيم �شحرور و�شريكته/غرب عمان للبناء324970
�شركة حممود عمريه و�شريكته325971
�شركة بوابة العجالن للمقاولت ذ.م.م326972
�شركة زياد اجلعافره وروان ا�شماعيل327973
�شركة العجالن واخلريبات / ربوع مادبا للمقاولت328975
�شركة البعد الهند�شي للمقاولت ذ.م.م229976
�شركة �شهيل �شليمان مطلق ال�شعايده و�شركاه330977
�شركة غريب جالبنه و�شركاه331980
موؤ�ش�شة فرا�ص ال�شويطي لالن�شاءات / فرا�ص حممد علي ال�شويطي332981
موؤ�ش�شة رفق للمقاولت الهند�شية / احمد عيد احمد عربيات333982
موؤ�ش�شة الفناتري للمقاولت / خملد يو�شف بركات الدويكات334984
�شركة �شامل عطيه و�شركاه335985
موؤ�ش�شة عمار تهتموين للمقاولت / عمار غ�شوب عبد املجيد تهتموين336986
�شركة الن�شيم للمقاولت الن�شائية ذ.م.م337987
�شركة جمال عاي�ص جمعة ابو حم�شن و�شريكه للمقاولت الن�شائية338988
�شركة ابراهيم وحمد339989
موؤ�ش�شة احمد دار ابو ح�شن للمقاولت الن�شائية / احمد جميل دار ابو ح�شن340990
�شركة خروب وعبا�ص / الدافع للمقاولت الن�شائية341992
�شركة اجلعافره وال�شعوب / ربوع الكرك للمقاولت الن�شائية342993
موؤ�ش�شة ابداع البلقاء للمقاولت / وليد تركي احمد الزعبي343994
�شركة حممد دحبور و�شريكه344995
�شركة ال�شرح الهند�شي للمقاولت الن�شائية ذ.م.م345996
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عالء جمال للمقاولت الن�شائية / عالء جمال حممد ابو حم�شن346997
موؤ�ش�شة خالد عبد الهادي للمقاولت الن�شائية / خالد فتحي عبد الرحيم عبد الهادي347998
�شركة دابوق للمقاولت الن�شائية ذ.م.م348999
�شركة حماد والوحيدي / الرقعة الذهبية للمقاولت الن�شائية3491000
�شركة ابراهيم اخلوالده و�شريكته / روابي معان للمقاولت3501001
�شركة البناء الوطني للمقاولت ذ.م.م3511002
�شركة العكايله والعو�شات / العكايله والعو�شات للمقاولت3521003
�شركة فوؤاد حممد �شمور و�شريكه3531004
�شركة ال�شمور والكد�ص / ال�شمور والكد�ص للمقاولت الن�شائية3541005
موؤ�ش�شة راأفت �شالمة للمقاولت / راأفت حممود حممد �شالمة3551006
�شركة املجتهد للمقاولت الن�شائية ذ.م.م3561008
�شركة قندح و�شركاه3571009
�شركة ا�شرف وعمار �شالح / ا�شرف وعمار �شالح للمقاولت3581010
موؤ�ش�شة روائع بيت الغد للمقاولت الن�شائية3591011
�شركة رامي احل�شبان وها�شم امل�شاقبة / احل�شبان وامل�شاقبة للمقاولت الن�شائية3601012
�شركة النظمة املتقدمة التقنية الكهروميكانيكية للمقاولت الن�شائية ذ.م.م3611016
موؤ�ش�شة الزرق اجلنوبي للمقاولت الن�شائية / ليث من�شور عوده ال�شو�شان3621018
ايو �شليمه للمقاولت الن�شائية / ان�ص احمد رم�شان ابو �شليمه3631019
�شركة يو�شف الكن�ص و�شريكه3641020
�شركة زيد بني مفرج و�شريكته3651021
موؤ�ش�شة عزيز ابو ح�شن للمقاولت / عزيز حممد عزيز ابو ح�شن3661022
موؤ�ش�شة �شهيل يون�ص لالبنية واملقاولت / �شهيل يون�ص خمي�ص ال�شو�ص3671023
�شركة النبار للمقاولت الن�شائية ّذ.م.م3681024
�شركة علي وخليل ابو احلاج / علي ابو احلاج للمقاولت3691025
�شركة مهند ال�شرحان و�شركاه3701026
موؤ�ش�شة احمد احل�شن للمقاولت / احمد احل�شن احمد علي3711027
قا�شم حممد عبده للمقاولت / قا�شم حممد عبده اجلعاعره3721028
�شركة يا�شن وحممود الع�شايله3731029
�شركة بيونري للمقاولت الن�شائية ذ.م.م3741030
�شركة املناق�شة للمقاولت الن�شائية ذ.م.م3751031
موؤ�ش�شة حللوح للمقاولت الن�شائية3761032
�شركة ابو حالوه و�شركاه3771033
�شركة املعت�شم باهلل البدارين و�شريكه3781034
موؤ�ش�شة توفيق ح�شان للمقاولت / توفيق ابراهيم علي ح�شان3791035
�شركة يا�شر عمر و�شاحي و�شريكه3801036
املرايات للمقاولت / �شفيان حممد احمد املرايات3811038
�شركة اياد ابو حم�شن ويو�شف ابو �شوي�ص و�شريكهم / ابو حم�شن وابو �شوي�ص للمقاولت الن�شائية3821039
موؤ�ش�شة حمزة العلكومي للمقاولت الن�شائية / حمزة حممد عبد الكرمي العلكومي3831040
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�شركة احمد عو�ص الق�شاة و�شركاه / احمد عو�ص الق�شاة للمقاولت الن�شائية3841041
�شركة حممد عبد الفتاح خري�شات و�شريكته3851042
�شركة العاديات للمقاولت الن�شائية ذ.م.م3861043
�شركة حممد نزار البدو و�شريكته3871044
�شركة امن وقتاده اخلري�شات / امن وقتاده للمقاولت3881045
موؤ�ش�شة البي�شاوي للمقاولت الن�شائية / عبد الرحمن مريد عمر البي�شاوي3891046
�شركة حممد يحيى املحا�شنه و�شركاه / حممد املحا�شنه و�شركاه للمقاولت3901047
الثقب ال�شود للمقاولت الن�شائية3911048
�شركة احمد علي املحا�شنه و�شركاه3921049
موؤ�ش�شة وجيه ال�شعايده للمقاولت الن�شائية / وجيه عواد مف�شي ال�شعايده3931050
موؤ�ش�شة ابو بكر الدويكات للمقاولت الن�شائية / احمد كامل عبدالعزيز الدويكات3941051
موؤ�ش�شة عدنان العمايره الن�شائية / عدنان ذياب ابراهيم العمايره3951052
�شركة عادل القطاونه و�شريكته / عادل القطاونه و�شريكته للمقاولت الن�شائية3961053
موؤ�ش�شة املهند�ص فادي ح�شان للمقاولت الن�شائية / فادي احمد حممد ح�شان3971055
موؤ�ش�شة حممد ابو جامو�ص للمقاولت الن�شائية / حممد مرزوق حمدان ابو جامو�ص3981056
موؤ�ش�شة عامر العليوي الهند�شية للمقاولت / عامر حممد �شالمة العليوي3991057
�شركة جبل العرب للمقاولت ذ.م.م4001058
العقول الهند�شية للمقاولت الن�شائية / بهاء الدين ب�شام �شامل الطالب4011059
موؤ�ش�شة حممد ابو ال�شكر للمقاولت / حممد علي �شالح ابو �شكر4021060
�شركة الغيمة البي�شاء للمقاولت ذ.م.م4031061
عمر عبد العزيز مو�شى الزيادات / عمر عبد العزيز للمقاولت4041063
�شركة امين ال�شامي و�شريكه4051064
�شركة فاي للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4061065
�شركة املعلم للمقاولت الن�شائية ذ.م.4071066
�شركة ربوع ال�شلطان للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4081067
�شركة علي احل�شبان و�شريكته4091068
�شركة الهنوف للمقاولت الن�شائية ذ.م.م / النتفاع للمقاولت الن�شائية4101069
�شركة ناجي عليان الزيادات و�شركاه / ناجي عليان الزيادات و�شركاه للمقاولت4111070
�شركة ميم ميم �شن للمقاولت ذ.م.م4121071
موؤ�ش�شة رامي الذيب للمقاولت الن�شائية / رامي فتحي جنيب الذيب4131072
�شركة امين حمد املرازيق و�شريكه4141073
�شركة �شفيان الروا�شده و�شركاه / منارات الكرك للمقاولت4151074
موؤ�ش�شة نبيل الزعاتره للمقاولت / نبيل عبد الكرمي خليل الزعاتره4161075
�شركة قمر ال�شحراء للمقاولت ذ.م.م4171076
�شركة احمد طبي�شات و�شركاه / امل�شمار الذهبي للمقاولت الن�شائية4181077
�شركة العراقده والعمري / ابن طولون للمقاولت الن�شائية4191078
�شركة حممد خالد من�شور و�شريكته4201079
�شركة ازمري للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4211080
موؤ�ش�شة فار�ص التميمي لالبنية واملقاولت الن�شائية4221081
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موؤ�ش�شة غ�شان يو�شف مالكية4231082
�شركة املظفر للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4241083
�شركة البعد املا�شي للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4251084
�شركة الرباعية للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4261085
موؤ�ش�شة عمر برغال للمقاولت الن�شائية4271086
�شركة ح�شن خ�شاونه و�شريكته / �شركة ح�شن خ�شاونه للمقاولت الن�شائية4281087
�شركة نقطة التقاطع للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4291088
�شركة احمد خ�شروم وراجح دلبح4301089
�شركة عوده ع�شفور و�شريكه4311090
�شركة يزن نزيه الطعاين و�شركاه4321091
�شركة اخلطة الف للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4331092
موؤ�ش�شة القربه للمقاولت الن�شائية4341093
موؤ�ش�شة ع�شاف املناع�شة / ع�شاف عبد اهلل رجا املناع�شة4351094
�شركة داغر حممد ابو عا�شور و�شريكه4361095
موؤ�ش�شة حممد ار�شيد للمقاولت / حممد ار�شيد احمد حمران4371096
العفيفي للمقاولت الن�شائية / خالد ح�شن حممود العفيفي4381097
�شركة املنطقة الذكية للمقاولت ذ.م.م4391099
�شركة ال�شلب للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4401100
�شركة ثبات للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4411101
�شركة بالل الربابعة و�شريكته4421102
موؤ�ش�شة حممد ا�شماعيل الرتيمات للمقاولت الن�شائية / حممد ا�شماعيل علي اربتمات املزايده4431103
�شركة الرمك للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4441104
�شركة الربكان للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4451105
موؤ�ش�شة خلف العا�شم للمقاولت الن�شائية / خلف عايد حم�شن العا�شم4461106
موؤ�ش�شة موؤيد الهندي للمقاولت / موؤيد مفيد �شاهر الهندي4471107
�شركة حممد ال�شرايرة وال�شحات الب�شاطي / ال�شناع العرب الهند�شية للمقاولت4481108
اعوان العرب للمقاولت الن�شائية / يزيد يا�شر ابو حمور4491109
�شركة خطاب وجرب / الو�شياء للمقاولت الن�شائية4501110
�شركة ابو عي�شى اخوان / عي�شى ابو عي�شى للمقاولت الن�شائية4511111
�شركة خالد ولينا اخلليفات / خالد اخلليفات للمقاولت4521112
�شركة مالك العجالن و�شريكه / وادي ال�شياح للمقاولت4531113
�شركة فخري حممد العمري و�شريكته / ويل الدين للمقاولت الن�شائية4541114
�شركة الرحيق للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4551115
موؤ�ش�شة الطاوو�ص للمقاولت الن�شائية / ا�شراء وليد احمد هبي�شان4561116
�شركة الربونزية للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4571117
رائد ابو علي للمقاولت الن�شائية / رائد علي حممود عبا�ص4581118
�شركة الرثيا للمقاولت الن�شائية ذ.م.م4591119
موؤ�ش�شة حممد مطاحن للمقاولت الن�شائية / حممد �شمري �شليمان مطاحن4601120
�شركة قا�شيون للمقاولت ذ.م.م4611121
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مع حتيات
مديرية املعلومات والإدارة الإلكرتونية

ق�شم الدرا�شات والتطوير




