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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
87/2018 احلزمة 

الثانية
تنفيذ أعمال احلماية للجسور اخلرسانية على 

طريق البحر امليت سومية /غور حديثة
الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت)5120690( دينار 10/11/2018

الطف للمقاوالت/باسم فخري عوض )4972439.850( دينار 11/11/2018إنشاء مبنى مخابرات البلقاء/محافظة البلقاء89/2018
ابو طالب

شركة اسماعيل الهرش وشركاه/مؤسسة )853254.800( دينار18/11/2018إنشاء مركز صحي البصة/العاصمة67/2018
اسماعيل للمقاوالت والصيانة العامة

إنشاء مشروع توسعة مركز صحي وادي السير 68/2018
/ محافظة العاصمة

شركة داوود والزواوي/التقنية املتجددة )424356.420( دينار18/11/2018
للمقاوالت

مشروع طريق الشوبك/أم العمد/فينان )املرحلة 91/2018
األولى من اجلزء الثاني(

شركة الزوايدة واحلنيطي/اردال )1111610( دينار18/11/2018
للهندسة واملقاوالت

النافذة 45/2018 الطرق  على  املرورية  التقاطعات  تنفيذ 
اإلرسال/احلرية،  )تقاطع  عمان:  العاصمة  يف 
تقاطع مرج احلمام، تقاطع جاوا/خريبة السوق(

)49551534.50( دوالر 21/11/2018
أمريكي 

)35082486.4( دينار اردني

مؤسسة روافد الطرق للمقاوالت

األميرة 88/2018 روضة  صحي  مركز  مشروع  إنشاء 
بسمة/ محافظة املفرق

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت/جمال )625570( دينار3/12/2018
ناظم محمود مدلل

العطاء 100/2018 ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
وادي  يف  التحويلي  السد  تأهيل  إعادة  ملشروع 

املوجب

الشرق لالستشارات والتصاميم )53130( دينار3/12/2018
الهندسية

مشروع توسعة وحتديث مركز صحي الشوبك / 84/2018
محافظة معان )مشاريع الالمركزية(

شركة مصطفى شعبان وشركاه )1080253.458( دينار12/12/2018
للمقاوالت / مؤسسة املشاعل للمقاوالت

ملم 28/2018  400 قطر  ناقل  مياه  خط  تنفيذ  مشروع 
دكتايل 6 كم يربط بني خزان الطاحونة القدمي 

مع خزان الطاحونة اجلديد/محافظة معان

مؤسسة إبراهيم خميس مزعل املغاربة)650894(  دينار12/12/2018

األعالف/لواء 120/2018 وتوزيع  حلفظ  مجمع  إنشاء 
ذيبان/ محافظة مادبا

شركة شمس العقبة للمقاوالت اإلنشائية )918925.660( دينار19/12/2018
ذ.م.م

إنشاء مبنى مركز تنمية املرأة/محافظة مادبا/ 125/مبادرة/2018
مشاريع املبادرات امللكية السامية

شركة عاطف أبو ردن للمقاوالت/عاطف )391439.425( دينار23/12/2018
عارف سليمان أبو ردن

عطاء 128/2018 ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
لقصر  منوذجي  مبنى  إنشاء  ملشروع   التنفيذ 

عدل جرش

مكتب وهيب مدانات)78850( دينار23/12/2018

وادي 148/2018 الناقل-  الصحي  الصرف  خط  مشروع 
الصدر /وادي موسى

شركة إبراهيم الشقور وشريكه/إبراهيم )622863( دينار23/12/2018
الشقور وشريكه

صيانة املواقع املتضررة على طريق الزارة-غور 137/2018
الصايف

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده)634965( دينار24/12/2018

دير 103/2018 صحي  مركز  وحتديث  توسعة  مشروع 
الكهف/ محافظة املفرق

شركة الراشد للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م)970236.880( دينار27/12/2018

الزرقاء 124/2018 محافظة  ملبنى  إضايف  طابق  إنشاء 
وتأهيل مواقف السيارات/ مشاريع الالمركزية 

حملافظة الزرقاء

شركة موسى محمود املعايطة وشركاه)288348.110( دينار27/12/2018

شركة خليل وخالد عيسى العقايلة)297908.760( دينار27/12/2018إنشاء جمعية األنوار اخليرية/محافظة معان121/مبادرة/2018

الرياضي/محافظة 127/مبادرة/2018 الزرقاء  إحتاد  مبنى  إنشاء 
الزرقاء )مشاريع املبادرات امللكية السامية(

شركة توليدو للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م)321540.028( دينار27/12/2018

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربة)611650( دينار31/12/2018مشروع تنفيذ إيصال املياه إلى الثغرة واحلياض71/2018

املستشفى 29/2018 دوار  الشمال من  ناقل  مشروع خط 
ملثلث راكني/محافظة الكرك

العقد للمقاوالت)650215( دوالر أمريكي31/12/2018
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املقاولني املصنفني حسب االختصاص 
املجال  أبنية

تخصص ابنية جاهزة بريفاب                         الفئة األولى العدد الكلي )3(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة املنشآت احلديدية ذ.م.م1149
شركة )االبنية اجلاهزة( مساهمة خاصة2277
القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسالمة وشركاهم3426

تخصص ابنية جاهزة بريفاب              الفئة الثانية العدد الكلي )1(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمد اسماعيل محمود وشريكه / القناديل الهندسية للمقاوالت 11935

تخصص اعمال الديكور والتاثيث                الفئة األولى العدد الكلي )7(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت1156

شركة عاشور للصناعة والتجارة2176

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 3207

شركة حبس دير للمقاوالت ذ.م.م4219

شركة ضرار الصرايرة واوالده ضرار الصرايرة وأوالده للهندسة والتعهدات 5574

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م6748

شركة الوجية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م71272

تخصص اعمال الديكور والتاثيث                           الفئة الثانية العدد الكلي )11(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات167

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت م.م املنيب للمقاوالت االنشائية 2116

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه3459

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م4986

شركة شمسي الشركسي وشريكه شكس للمقاوالت االنشائية51136

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م املجموعة الفنية 61295

شركة دار عمان للديكور ذ.م.م71366

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م81706

مؤسسة هيثم املدانات للهندسة واملقاوالت هيثم نبيه سالم املدانات 91940

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م102746

شركة اركان للمقاوالت ذ.م.م113093
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م35357

مؤسسة سند للتعهدات العامة - خليل اسحق محمد الفاخوري36376

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة37423

القدس للصناعات واالنشاءات / شركة القرنة وسالمة وشركاهم38426

شركة عمون للمقاوالت ذ.م.م39452

شركة الشاعر للتعهدات العامة40453

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه41459

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م42472

مؤسسة عبد اهلل الطباع للصيانة والتعهدات / عبد اهلل محمد نصوح الطباع43481

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت44572

شركة ضرار الصرايرة واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات 45574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م46624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م47748

مؤسسة هبة الهندسية / شركة جمال وجورج قموة وشركاهم 48756

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسني عبد الفتاح نور 49786

شركة االعمال للمقاوالت ذ.م.م50790

شركة انس العناني وشركاه 51795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م52819

مكتب هندسة الواحة / فواز فرح خليل املدانات53822

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م54823

مؤسسة الرافعة االردنية للمقاوالت االنشائية / وليد ممد عرندس يعقوب55856

شركة حمد وموسى عطية القيسي56876

العقد للمقاوالت 57904

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 58906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م59986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 601031

شركة اوميغا للمقاوالت ذ.م.م611050

مؤسسة الشناشيبي للمقاوالت االنشائية سمير اسحق اديب النشاشيبي621101

شركة الساكت واللوزي 631121

شركة مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م641137

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد651148

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م661158

شركة احلواري للمقاوالت ذ.م.م671191

شركة غريب نيتو وشركاه ذ.م.م مؤسسة نينو مهندسون ومقاولوون انشائيون681227

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م691272
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تخصص انشاء ابنية               الفئة األولى العدد الكلي )89(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة علي كرمي واوالده / علي كرمي لالنشاءات 11

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م316

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م423

مؤسسة طحاينة للتعهدات / شركة محمد طحاينة وشركاه 524

شركة صعب اجلاري وشركاء / املجموعة املتحدة لالنشاءات641

مسنات للهندسة والتعهدات 755

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة862

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م مؤسسة األعمال العربية للتعهدات 1072

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م1176

شركة االنشاءات الفنية العربية1284

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ.م.م13105

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م14115

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت م.م املنيب للمقاوالت االنشائية15116

مؤسسة ابو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه 16142

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م17144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده 18154

شركة املشاريع املتحدة19155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 20156

شركة منصور عيسى العقايلة21181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 23210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م24211

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة جبش - دير للمقاوالت ذ.م.م26219

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233

شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م / مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت28274

شركة )االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة/ كوميدات ذ.م.م(29275

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية 32313

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م33318

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م34353
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شركة ضرار الصرايرة واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات 45574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م46624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م47748

مؤسسة هبة الهندسية / شركة جمال وجورج قموة وشركاهم 48756

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسني عبد الفتاح نور 49786

شركة االعمال للمقاوالت ذ.م.م50790

شركة انس العناني وشركاه 51795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م52819

مكتب هندسة الواحة / فواز فرح خليل املدانات53822

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م54823

مؤسسة الرافعة االردنية للمقاوالت االنشائية / وليد ممد عرندس يعقوب55856

شركة حمد وموسى عطية القيسي56876

العقد للمقاوالت 57904

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 58906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م59986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 601031

شركة اوميغا للمقاوالت ذ.م.م611050

مؤسسة الشناشيبي للمقاوالت االنشائية سمير اسحق اديب النشاشيبي621101

شركة الساكت واللوزي 631121

شركة مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م641137

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد651148

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م661158

شركة احلواري للمقاوالت ذ.م.م671191

شركة غريب نيتو وشركاه ذ.م.م مؤسسة نينو مهندسون ومقاولوون انشائيون681227

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م691272
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تخصص انشاء ابنية               الفئة األولى العدد الكلي )89(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة علي كرمي واوالده / علي كرمي لالنشاءات 11

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م316

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م423

مؤسسة طحاينة للتعهدات / شركة محمد طحاينة وشركاه 524

شركة صعب اجلاري وشركاء / املجموعة املتحدة لالنشاءات641

مسنات للهندسة والتعهدات 755

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة862

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م مؤسسة األعمال العربية للتعهدات 1072

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م1176

شركة االنشاءات الفنية العربية1284

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ.م.م13105

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م14115

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت م.م املنيب للمقاوالت االنشائية15116

مؤسسة ابو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه 16142

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م17144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده 18154

شركة املشاريع املتحدة19155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 20156

شركة منصور عيسى العقايلة21181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 23210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م24211

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة جبش - دير للمقاوالت ذ.م.م26219

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233

شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م / مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت28274

شركة )االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة/ كوميدات ذ.م.م(29275

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية 32313

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م33318

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م34353
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الشركة احلديثة للتعهدات الهندسية ذ.م.م13171

شركة الزوايدة واحلنيطي / اردال للهندسة واملقاوالت 14179

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة وأوالده للمقاوالت 15243

شركة الكركي للتعهدات 16259

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م17292

ساس لالعمال الهندسية - شركة الساكت والشحروري 18307

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت 19329

املؤسسة العربية االردنية للمقاوالت شركة حمارنة للتعهدات العامة20330

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء21342

مؤسسة سمير حصوة للتعهدات واالسكان 22368

شركةب مي للمنشآت املعدنية ذ.م.م23404

املؤسسة العربية لتكنولوجيا االنشاءات -  شركة عماد االدلبي وشركاه24483

مؤسسة عبد اهلل خليفة للهندسة واملقاوالت / عبد اهلل ثلجي عبد اهلل محمد خليفة25512

بشرى للهندسة واملقاوالت شركة عمر غازي عبابنة وشركاه26553

شركة ثيودر الدير ومشاركوه املؤسسة البحرانية للصيانة واملقاوالت 27595

شركة اسماعيل الهرش وشركاه مؤسسة اسماعيل للمقاوالت والصيانة العامة28601

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات 29633

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة30648

مؤسسة العهد للمقاوالت / احمد سليم عطية الطراونة31658

مكتب عمرة للهندسة واالنشاءات / شركة محمد صالح الدين عميرة وشركاه 32699

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت / محمد احمد سليمان بني مصطفى 33727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 34740

شركة ابراهيم ابو ارشيد وشركاه ذ.م.م35788

شركة علي بركات واوالده مؤسسة بركات للمقاوالت 36804

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية 37818

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالده محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده للمقاوالت 38831

مؤسسة الثغر للمقاوالت / شركة غزالة وابو هليل39833

شركة ماهر اجلاغوب وكمال عطيات / مؤسسة اجلاغوب لالنشاءات 40849

مؤسسة القلعة للمقاوالت شركة خالد ابو نواس وشريكته41853

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت42854 

مؤسسة امجد حدادين للمقاوالت امجد حنا خلف حدادين43878

مؤسسة زياد احلجاج للمقاوالت االنشائية زياد محمد حمدان احلجاج44891

شركة ورثة امجد املدانات االقواس الهندسية للمقاوالت45947

مؤسسة النداء للمقاوالت امهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة46958

مؤسسة ابو ارشيد للمقاوالت محمود محمود محمد ابو ارشيد47971
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شركة البيت للتعهدات ذ.م.م701299

شركة منر اللوزي وشركاه / شركة منر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة711384

مؤسسة نائل العطية للمقاوالت عبد احلسني وداي العطية721401

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م731411

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ.م.م741539

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م ارياف للكهروميكانيك751650

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 761665

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه771702

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م781704

شركة سماح للمقاوالت ذ.م.م791763

الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه801775

مؤسسة الطف للمقاوالت /باسم فخري عوض ابو طالب811784 

شركة درويش بسيسو وشركاه 821826

شركة مؤتة للمقاوالت ذ.م.م831978

شركة سدين االردنية للمقاوالت واألعمال االنشائية ذ.م.م842013

شركة محمد يوسف احمد القاموق وشريكه / القاموق للمقاوالت االنشائية 852157

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م862235

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م872593

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاه / روابي االردن الصناعية883292

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م893390

العدد الكلي )85(       تخصص انشاء أبنية                            الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه138

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة يغمور وشركاه للهندسة واملقاوالت مؤسسة الرام للمقاوالت 465

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت573

شركة سليم  ووليد الشابي وشركاهم النجم الساطع للمقاوالت العامة694

مؤسسة منر للمقاوالت شركة ابناء ثلجي النمري7101

شركة احلديثة لالنشاءات املدنية ذ.م.م8103

شركة محمد الدردساوي واوالده للمقاوالت 9127

شركة عدنان كريشان واوالده10136

شركة سلواني للتجارة والتعهدات11137

مؤسسة املشاعل للمقاوالت - شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت 12153
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة املتخصصة االولى للمقاوالت ذ.م.م833132

شركة املسار املتحدة الكهروميكانيك ذ.م.م843498

شركة احمد موسى العزة وشركاه العزة للمقاوالت 853574

تخصص انشاء أبنية             الفئة الثالثة العدد الكلي )135(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة سامركو للتعهدات العامة 136

مؤسسة سمور لالبنية واملقاوالت احمد خميس عمر سمور237

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم375

مكتب ابو صوفة للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه490

شركة الوشاحي للتعهدات 5102

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م6118

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م7151

شركة عيسى بوشه وشركاه مؤسسة بوشه للمقاوالت8161

شركة يوسف احمد غنيم وشريكه يوسف احمد غنيم وشريكه للمقاوالت 9166

شركة عاشور للصناعة والتجارة10176

شركة االسعد للهندسة والتعهدات 11226

الظاهر للهندسة واملقاوالت 12231

مكتب املهندس عبد الرزاق كلبونة للمقاوالت عبد الرزاق عالء الدين عبد الرزاق كلبونة13252

شركة ابناء عبد اهلل احلوراني14253 

شركة اليف ابو نواس واوالده15257

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م16262

مؤسسة بشار الهندسية للمقاوالت جمال كامل عزيز خليل 17269

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة / شركة احمد فارس املوسى وشركاه18306

شركة سامح مدانات وشركاه  شركة سامح للتعهدات19308

شركة ورثة احمد سليم الطراونة20324

املؤسسة املعمارية للمقاوالت شركة عبد احلكيم راجح جودة السكايف وشركاه21328

شركة فراس يوسف الشرايري وشريكته22339

شركة الفيروز االردنية للمقاوالت 23348

شركة محمد راجي العبويني وشريكه24352

مؤسسة اخلليج للمقاوالت / عبد املنعم محمد سعيد حمدان25360

مؤسسة االفق الهندسية للمقاوالت فائق فريد عواد قموة26371

مؤسسة لبيب للمقاوالت موفق عبد احلميد لبيب لبيب27382

شركة ماحد احمد احملاميد وشركاه28396

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م29403
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة يوسف احمد البستنجي واخيه ذ.م.م48972

املؤسسة العصرية لالنظمة االنشائية / هاني نهار ميخائيل السمارنة491022

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم احلسن501025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عودة الشقارين511093

شركة فايز اجلندي وشركاه521109

مؤسسة صحارى للمقاوالت شركة سامي مدروس وشريكه531119

مؤسسة دباس للمشاريع االنشائية شركة الكرمة للمشاريع االنشائية ذ.م.م541236

مؤسسة الشرفاء شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء 551268

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م/ املجموعة الفنية العربية للمقاوالت561295

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م571317

شركة الروضة العربية املتحدة للمقاوالت ذ.م.م581379

شركة رامي زيادين وشركاه رامي زيادين وشركاه للمقاوالت 591416

التقنية احلديثة للبناء شركة سمير محمود خلف وشركائه601447

املؤسسة االقليمية للتعهدات العامة / شركة فتحي الرواشدة وشركاه 611476

شركة احلجة وهاها مؤسسة سيتي للمقاوالت ذ.م.م621502

شركة عباد اسبيتان وشريكه مؤسسة اسبيتان للهندسة واملقاوالت العامة631509

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت زايد محمود عبد الرحمن زايد641525

شركة خالد وفيصل املرايات651567

مؤسسة طارق ابو شهاب للمقاوالت طارق خليل محمد ابو شهاب661684

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق 671695

شركة مخلد املجالي وشريكه مؤسسة الريف للمقاوالت 681708

شركة محمد عبد احلميد فراش وأوالده691730

شركة عبد املعطي محمد فاضل وشركاه701796

شركة داوود والزواوي التقنية املتجددة للمقاوالت 711872

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م الفلوجة للمقاوالت721896

شركة الساهر للمقاوالت ذ.م.م731990

مؤسسة علي خليفة للمقاوالت / علي احمد صالح خليفة742091

شركة طارق وليث املاضي ليث ماضي للهندسة والتعهدات 752203

شركة دبي لالنشاءات ذ.م.م762225

شيحة للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة محمد وعبادة شيحة772358

شركة عوض داود الطراونة وشركاه782380

شركة عزمي الزريقات وشريكته792386

شركة امين عمرو وشريكه802398

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م812593

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م823070
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شركة املجموعة الفنية للهندسة والصيانة ذ.م.م651285

شركة صالح احمد الطراونة واوالده661289

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت671360

شركة خالد حدادين وشركاه ناجي للمقاوالت681363

شركة السيف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م691375

شركة محمود عبد النبي كريشان وأوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 701382

شركة ورثة ديب عيسى محمود اشلق مؤسسة اشلق للتعهدات711385

مؤسسة األعمدة للمقاوالت الهندسية محمد سمير محمد علي جعارة721402

شركة محمد البشير وشريكه التكاملية للمقاوالت االنشائية731427

شركة احتاد املهندسني للهندسة واالنشاءات شركة رائد ومحمد القطامني741483

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت751500

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية اسماعيل عودة سليمان الشوبكي 761521

التوام الصاعد للمقاوالت االنشائية 771530

مؤسسة جمال عبد العزيز النجار للهندسة واملقاوالت جمال عبد العزيز حسن النجار 781558

شركة يوسف الذنيبات وشركاه791574

شركة ترشيحا للمقاوالت ذ.م.م801622

شركة الوجدان للمقاوالت ذ.م.م811627

شركة خالد عناد القيسي ورافت عناد القيسي مؤسسة املقاول األردني للمقاوالت واعمال البناء821661

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م831673

شركة الياس عطا اهلل وشريكه841689

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد851700

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة صبري عبد اهلل محمود حسني861705

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م871706

شركة انظمة املباني املتطورة للمقاوالت ذ.م.م881710

شركة االعمار الفنية احملدودة ذ.م.م891735

مؤسسة احمد محمود ابراهيم خضرو للهندسة واملقاوالت901747

شركة داليا للمقاوالت ذ.م.م داليا 911831

شركة السرى للمقاوالت املتكاملة ذ.م.م921834

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 931846

شركة خالد واسامة حسن مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية 941857

شركة الرفايعة للهندسة واملقاوالت شركة ماهر محمد الرفايعة وخالد وليد الغاليني951860

مؤسسة امين زيادة للمقاوالت االنشائية / امين يونس سلمان زيادة961873

شركة االنوار للمقاوالت شركة عبد اهلل املعابرة وأوالده971878

شركة صالح احلسني ودالل احلسني باب العود للهندسة واملقاوالت981883

شركة ديبا لالنشاءات ذ.م.م991918
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شركة زعمط للمقاوالت العامة30438

شركة خلدون شيخ االرض وشركاه31498

مؤسسة محمد يعقوب صالح للمقاوالت محمد يعقوب اسحق يعقوب صالح32519

شركة احمد بدهان الرواشدة واوالده33598

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه34647

شركة موسى اجليوسي وشركاه35692

شركة سليم عبد القادر وشركاه36707

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة37787

شركة محمد السيد احمد وشركاه38838

شركة السوقي اخواه للمقاوالت ذ.م.م39855

شركة واصف هالل عميش وشريكه البركة للمقاوالت 40857

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي41859

مؤسسة فتحي منر للمقاوالت فتحي عبد العفو احمد منر42862

مؤسسة عمرة للمقاوالت االنشائية واالسكان الياس حنا الياس قريطم43864

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه44901

مكتب مصعب للتعهدات خالد حسن محمد ابو نواس45910

عبود للمقاوالت االنشائية / شركة محمد امني بني نصر وشركاه46912

مؤسسة امليادين للمقاوالت شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت47929

شركة موسى حمود الطراونة واوالده موسى حمود الطراونة وأوالده للمقاوالت االنشائية 48937

شركة سمير خشان وشركاه49985

مؤسسة الرواد للهندسة واملقاوالت شركة جناد النابلسي وخالد الزعبالوي988 50

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد511006

شركة االجناز الهندسي للبناء ذات مسؤولية محدودة521008

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل531013

مؤسسة سامي احلايف للمقاوالت / سامي محمد عيسى احلايف541051

مؤسسة السبيل للمقاوالت االنشائية / جودت خالد محمد السلمان551092

سكينة للمقاوالت شركة احمد مصطفى الطراونة وشركاه561105

شركة شمسي الشركسي وشريكه571136

شركة عماد اجلندي وشركاه مؤسسة اجلندي للعزل والصيانة581159

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية591174

مؤسسة الهديل للمقاوالت جميل محمد خليل سالمة601186

مؤسسة املهندس عمر محمد مناصرة للمقاوالت االنشائية عمر محمد رجاء املناصرة 611193

شركة محمود محسن وشركاه621232

شركة جورج وعيسى حداد مؤسسة احلرانة للمقاوالت 631233

شركة نادر وأميل البرقان البرقان للمقاوالت641284
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شركة املجموعة الفنية للهندسة والصيانة ذ.م.م651285

شركة صالح احمد الطراونة واوالده661289

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت671360

شركة خالد حدادين وشركاه ناجي للمقاوالت681363

شركة السيف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م691375

شركة محمود عبد النبي كريشان وأوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 701382

شركة ورثة ديب عيسى محمود اشلق مؤسسة اشلق للتعهدات711385

مؤسسة األعمدة للمقاوالت الهندسية محمد سمير محمد علي جعارة721402

شركة محمد البشير وشريكه التكاملية للمقاوالت االنشائية731427

شركة احتاد املهندسني للهندسة واالنشاءات شركة رائد ومحمد القطامني741483

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت751500

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية اسماعيل عودة سليمان الشوبكي 761521

التوام الصاعد للمقاوالت االنشائية 771530

مؤسسة جمال عبد العزيز النجار للهندسة واملقاوالت جمال عبد العزيز حسن النجار 781558

شركة يوسف الذنيبات وشركاه791574

شركة ترشيحا للمقاوالت ذ.م.م801622

شركة الوجدان للمقاوالت ذ.م.م811627

شركة خالد عناد القيسي ورافت عناد القيسي مؤسسة املقاول األردني للمقاوالت واعمال البناء821661

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م831673

شركة الياس عطا اهلل وشريكه841689

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد851700

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة صبري عبد اهلل محمود حسني861705

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م871706

شركة انظمة املباني املتطورة للمقاوالت ذ.م.م881710

شركة االعمار الفنية احملدودة ذ.م.م891735

مؤسسة احمد محمود ابراهيم خضرو للهندسة واملقاوالت901747

شركة داليا للمقاوالت ذ.م.م داليا 911831

شركة السرى للمقاوالت املتكاملة ذ.م.م921834

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 931846

شركة خالد واسامة حسن مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية 941857

شركة الرفايعة للهندسة واملقاوالت شركة ماهر محمد الرفايعة وخالد وليد الغاليني951860

مؤسسة امين زيادة للمقاوالت االنشائية / امين يونس سلمان زيادة961873

شركة االنوار للمقاوالت شركة عبد اهلل املعابرة وأوالده971878

شركة صالح احلسني ودالل احلسني باب العود للهندسة واملقاوالت981883

شركة ديبا لالنشاءات ذ.م.م991918
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شركة محمد محمود ربيع وشركاه110

شركة يونس محمد ابو نواس وشركاه218

البوصلة للهندسة واالنشاءات انور سليم سعيد حسونة321

مؤسسة الهالل للتعهدات العامة/ شركة يوسف اغنيم وشركاه للمقاوالت 430

شركة وائل الشنطي وشريكه / مجموعة الشنطي الهندسية546

شركة تيسير خرفان ومحمود عبد القادر653

شركة جنيب عمارين وشركاه للتعهدات 795

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده898

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده9114

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ.م.م10143

مكتب صباح ابو ضحية للتعهدات صباح فالح سليمان ابو ضحية11149

مكتب صباح ابو ضحية للتعهدات صباح فالح سليمان ابو ضحية12168

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م13184

شركة محمد فضالة وشركاه14188

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م15217

مؤسسة دبابنة للتعهدات سامح متري ويوسف دبابنة 16223

شركة عبد الكرمي النسور وشريكه مكتب النسور للتعهدات17254

شركة ادريس البيايضة وأوالده18260

شركة النوايسة للتعهدات19310

شركة احمد محمد املعابرة وشركاه20311

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري21325

مؤسسة الشايب للمقاوالت سامي رباح ابراهيم الشايب22354

شركة نايف دعابس وشريكه23355

مكتب محمد عبد اهلل املهتدي للتعهدات محمد عبد اهلل سالمة املهتدي24391

شركة ابراهيم كريشان وشريكه25407

كرزون للتعهدات العامة شركة وليد الكرزون وشريكه26456

مؤسسة حسان زريقات للمقاوالت االنشائية حسان يعقوب صبح زريقات 27463

مؤسسة ساليطة للمقاوالت شركة ساليطة ابناء عم28478

هاني الطعاني هاني محمد ابراهيم الطعاني29485

مؤسسة عبد املجيد احلوامدة للمقاوالت عبد املجيد عبد الرحيم عبد الرحمن احلوامدة30486

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / موسى ذياب سالمة النعيمات 31487

مؤسسة سميح ابو شيخة للمقاوالت سميح محمد عيسى ابو شيخة32491

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م33493

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م34503
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شركة نصر ارشيدات وأوالده ذ.م.م1001955

شركة رائد الصايغ وسليمان الشجراوي النبأ للمقاوالت االنشائية1011961

شركة طارق الكسواني وشركاه رمياس للهندسة واملقاوالت1021983

مؤسسة عاطف ابو ردن للمقاوالت عاطف عارف سليمان ابو ردن1032014

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب افكار للمقاوالت االنشائية 1042019

شركة املبادرة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1052067

شركة عبد اهلل البيايضة وشركاه الغدير للمقاوالت االنشائية 1062088

شركة سالم الصويص ورامي ابو حجلة1072122

شركة حسن خمش وشريكه1082166

شركة صخر الكلوب وشركاه الطيف للمقاوالت االنشائية 1092194

مؤسسة رمزي زبانة للمقاوالت رمزي فؤاد جورج زيانه1102252

شركة مساكن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1112294

شركة المار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م طريق االسناد للمقاوالت1122310

شركة يوسف داود محمد وشريكه ذ.م.م1132333

شركة توفيق ومحمود الطراونة1142411

شركة فراغات للمقاوالت ذ.م.م1152446

شركة ايال لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م1162458

شركة خلف ومحمد وخليفةاملعادات املنظمة االردنية للمقاوالت االنشائية1172472

مؤسسة محمد حسن حمدان لالبنية واملقاوالت محمد حسن عطا حمدان1182482

شركة فنون البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1192491

شركة ابراهيم احمد الصفدي وشركاه الصفدي وشركاه للمقاوالت االنشائية 1202501

شركة توليدو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1212525

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ.م.م1222618

شركة الهندسة الوصفية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1232644

شركة الشيار لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م1242686

شركة وميض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1252776

شركة ابراج العالم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1262831

شركة ادم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1272840

شركة امكان للمشاريع واالنشاءات املتعددة ذ.م.م1282892

شركة كتالونيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م كتالونيا للمقاوالت االنشائية1292923

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1302965

شركة اجلبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313003

شركة االطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1323153

شركة القيصر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1333185

شركة موندو لالنشاءات 1343439

مؤسسة رأفت اجلعفري للمقاوالت االنشائية رافت عبد الوهاب ابراهيم اجلعفري 1353871
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صبحا للمقاوالت ماهر ياسني اسماعيل صبحا3522417

شركة خالد الصغير وشريكه3532418

شركة ابو الفضل شهاب وشريكه3542420
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مؤسسة االشبال للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم محمد كليب3582433
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شركة موسى السعدي وهيثم محمد موسى السعدي للمقاوالت االنشائية 3642452

تشكيل للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة هاني وامين رواشدة3652454

مؤسسة العسولي للمقاوالت اسامة مصطفى زكي العسولي 3662457

شركة باسل الضمور وشريكه3672459

احلامدية للمقاوالت علي محمد علي ابو نواس3682460

شركة االنشاءات العربية اللبنانية3692461

شركة احللحولي والطراونة3702464

شركة امل الطراونة وشريكها شاطئ العقبة للمقاوالت3712466

مؤسسة ابراهيم محمد الطراونة للمقاوالت ابراهيم محمد سليمان الطراونة3722468

شركة معتصم ابو عيشة وشريكه معتصم ابو عيشة للمقاوالت3732471

شركة القاضي ونصر3742477

شركة العنوان للمقاوالت ذ.م.م3752481

جمال دعمس للمقاوالت جمال خليل محمد دعمس3762487

شرك كسابرة وثابت ركن البناء للمقاوالت3772488

شركة قصر العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3782490

مؤسسة زحوم للمقاوالت االنشائية عبد اهلل حتسني احمد النوايسة3792498

شركة حسني اخلطاطبة وشريكه الترابط للمقاوالت االنشائية 3802504

شركة احمد عياصرة وشريكه ابناء منصور عياصرة للمقاوالت3812509

شركة محمود رخيص الطراونة وشريكه سدام للمقاوالت االنشائية3822510

املثابة للمقاوالت وليد كامل مصطفى برهوم3832511

مياده موسى سالم للمقاوالت ميادة موسى سالم السالم3842514

شركة قاموق وناصر3852515

القناة للمقاوالت االنشائية / عماد سهام محمد البكري3862521
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اعمدة البيت للمقاوالت االنشائية نهاد علي داود الصاحلي3172303

شركة بسمان للمقاوالت ذ.م.م3182304

شركة امجد الطراونة وشريكته 3192306

شركة الرأي للمقاوالت االنشائية 3202311

مؤسسة مأمون داود للمقاوالت مامون مصطفى اسماعيل داود3212317

شركة علي العبيسي البرايزة وشركاه3222318

شركة السهل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3232322

مؤسسة عبد الفتاح الغنمه للمقاوالت عبد الفتاح اكرم عبد الفتاح الغنمة3242336

مؤسسة األشهب للمقاوالت كمال سليم عبد املعطي االشهب3252339

شركة طاق رفيق عبد وشركاه االلفية للمقاوالت الهندسية3262340

شركة خالد احمد الطراونة وشريكه3272342

مؤسسة احمد عليوات للمقاوالت احمد محمد حسن عليوات3282347

اليمني للمقاوالت شركة محمد محمود الشمايلة وشريكه3292348

شركة عزت محمد وزكي ابو طير 3302353

مؤسسة عصام محمد توفيق للمقاوالت عصام محمد توفيق حمدان3312354

مؤسسة جنيب الفانك للمقاوالت جنيب فهد الفانك3322357

شركة وسن للمقاوالت ذ.م.م3332360

شركة ميسلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م شبابيك للمقاوالت االنشائية 3342365

شركة هاشم وزياد حسني الهندي الهندي للمقاوالت العامة3352367

شركة ذيبان للمقاوالت ذ.م.م3362369

شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة3372372

شركة احمد مطاربة وشريكته البلوي للمقاوالت 3382374

شركة مناسب للمقاوالت االنشائية 3392375

شركة الزهاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3402379

شركة عصام الطراونة وأوالده عصام الطراونة وأوالده للمقاوالت3412384

شركة االنشاءات اخلاصة ذ.م.م3422385

مؤسسة املعالية للمقاوالت صايل احمد عبيد املعالية3432388

اغصان للمقاوالت االنشائية خالد محمود محمد عبد النبي3442392

شركة املصور للمقاوالت ذ.م.م3452396

شركة مرقة وشريكته3462397

شركة احمد ابو قطيش وشريكه3472405

شركة جمال حسن وشركاه يالو للمقاوالت االنشائية3482413

شركة حسيب احمد عبد الفتاح الدوماني ونعمان ومحمد خليل بدير3492414

مؤسسة عبد احلافظ للمقاوالت االنشائية عماد حسني يوسف عبد احلافظ3502415

مؤسسة يعرب للمقاوالت وليد عيسى غافل اخلوالدة3512416
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شركة صالح الكعبانة وشريكه4222693

شركة الكبرى للبناء احملترف واملقاوالت االنشائية 4232704
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شركة احلجون للمقاوالت االنشائية4332739

مؤسسة فواز احلديدي للمقاوالت فواز فؤاد عبد الكرمي احلديدي4342740

شركة غازي الزيدانيني وشركاه4352744

شركة احمد راشد الرواحنة وشريكه احمد راشد الرواحنة وشريكه للمقاوالت 4362745

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م4372746

مؤسسة حسام حيمور للمقاوالت االنشائية حسام حمزة محمد حيمور4382747

الفنيون للمقاوالت االنشائية / شركة موسى صدر الدين سعد وشركاه4392750

ممرات للمقاوالت االنشائيةنضال مامون خليل حؤبش 4402751

شركة خالد عطون وشريكه خالد عطون للمقاوالت4412754

شركة صقر محمد سليم احلروب واوالده4422757

جنان الشفا للمقاوالت االنشائية4432758

اجلرمق للمقاوالت االنشائية شركة فادي وفارس عيسى4442760

شركة خليل جودة وشريكه4452761

تباشير للمقاوالت االنشائية شركة اسماعيل جمعة علي ابو خرمة وشريكه4462764

شركة طموح للمقاوالت ذ.م.م4472765

شركة عمر ومحمد عمران تكاتف للمقاوالت4482770

احمد ابو طالب للمقاوالت االنشائية شركة منال واحمد ذيب عبد املنعم ابو طالب4492773

شركة احلياري والرشيد العامرية للمقاوالت االنشائية4502784

مؤسسة عالمات للمقاوالت ماجد عودة اهلل دخل اهلل العالمات4512785

شركة عمران شموط وشريكته4522786

مؤسسة فتح اهلل املعطي للمقاوالت االنشائية فتح اهلل يوسف حسن املعطي4532788

شركة العجو وحسن4542789

شركة املصباح للمقاوالت ذ.م.م4552806

شركة املختار للمقاوالت ذ.م.م4562811

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 162

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة املعيد للمقاوالت ذ.م.م3872526

مؤسسة محمد املهيرات للمقاوالت محمد حسني مرشد املهيرات3882535

مؤسسة نزار للمقاوالت االنشائية محمد ابراهيم احمد الطراونة3892536

شركة الصويفية للمقاوالت االنشائية 3902537

بني عبيد للمقاوالت شركة ابراهيم بهجت اخلصاونة وشركاه3912544

شركة املقاول للتعهدات ذ.م.م3922549

شركة سمي عايد النوافلة وشريكه اخلربة للمقاوالت االنشائية3932551

شركة اوتاد للمقاوالت االنشائية  3942553

شركة االمناء  الهندسية للتعهدات3952561

مؤسسة األساس للمقاوالت وضاح عماد جريس كرادشة3962563

شركة عاصم الطراونة وشركاه3972567

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 3982574

دسر للمقاوالت 3992580

شركة سليمان ذياب سالمة النعيمات وأوالده سليمان ذياب واوالده للمقاوالت االنشائية4002589

شركة احلراحشة واملومني احلراحشة للمقاوالت االنشائية 4012599

مؤسسة رياض ابو تايه للمقاوالت رياض سعيد اسعد ابو تايه 4022608

شركة باب احلارة للمقاوالت ذ.م.م4032613

شركة اتالنتس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4042615

مؤسسة احمد خضر موسى دوامية للمقاوالت احمد خضر موسى دوامية4052620

مؤسسة محمد النابلسي للمقاوالت االنشائية محمد محمد علي النابلسي4062624

شركة الفريد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4072632

شركة مواكب للمقاوالت ذ.م.م مواكب التقدم للمقاوالت 4082633

شركة محمد سالمة احملاميد وشريكه الشواهد االردنية للمقاوالت4092642

مؤسسة دغش للمقاوالت بسام محمد محمود دغش4102652

شركة سيليسيا للمقاوالت ذ.م.م سراب للمقاوالت االنشائية 4112653

شركة ياسر قدوم وندمي ناصر ياسر قدوم للمقاوالت 4122654

اللؤلؤ املكنون للمقاوالت االنشائية شركة زاهي الفقيه وشريكه4132660

مؤسسة زهير حازوق الهندسية للمقاوالت زهير فخري اسعد حازوق4142667

اليزيد للمقاوالت شركة خالد ذيب عثمان وشريكه4152669

معاذ سمارة للمقاوالت معاذ احمد محمود سمارة4162673

شركة رياض العميريني وششركاه 4172675

مؤسسة الوصيد للمقاوالت معزوز يوسف شحادة مصطفى4182680

شركة رامي بلوطه وشريكه4192681

عبر السحاب للمقاوالت شركة فضيل املعدات وشريكه4202687

شركة صخر محمود الغزاوي4212688



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 163

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة صالح الكعبانة وشريكه4222693

شركة الكبرى للبناء احملترف واملقاوالت االنشائية 4232704

شركة الصنابرة وامللكاوي4242706

شركة ابراهيم يوسف يعقوب يعقوب وشركاه4252708

مؤسسة راتب اخلفش للهندسة واملقاوالت االنشائية راتب احمد راتب اخلفش 4262713

شركة امجد عارف العبادي وولده احلصانة للمقاوالت 4272714
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شركة صقر محمد سليم احلروب واوالده4422757

جنان الشفا للمقاوالت االنشائية4432758

اجلرمق للمقاوالت االنشائية شركة فادي وفارس عيسى4442760
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تباشير للمقاوالت االنشائية شركة اسماعيل جمعة علي ابو خرمة وشريكه4462764
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مؤسسة قرقش للمقاوالت االنشائية شكري راشد شكري قرقش4922957

شركة كرم الضابط وشركاه املنظور للمقاوالت االنشائية4932958

شركة الصقر االردنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 4942966

تون الدولية للمقاوالت شركة نون للمقاوالت ذ.م.م 4952972

شركة ساكو والشنيطي ساكو والشنيطي للمقاوالت االنشائية4962974

جرناس للهندسة واملقاوالت عمر علي الدوخي احلنيطي 4972976

شركة عبدو حاجي االحمد وشركاه4982982

مؤسسة حسام حسن للمقاوالت االنشائية حسام محمد صالح حسن4992988

شركة اسامة عبد العزيز وشريكه5002990

شركة البيت الدافئ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5012994

مؤسسة رامي السوالقة للمقاوالت االنشائية رامي محمد جميل السوالقة5022996

شركة العوران والكسواني العوران والكسواني للمقاوالت االنشائية5032998

التميز واالبداع للمقاوالت االنشائية 5042999

شركة اطلس احلديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5053000

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م 5063005

مؤسسة احمد الرشدان للمقاوالت / احمد محمد حسني الرشدان5073006

شركة احمد السقا وشركاه5083011

شركة عصام صايف وشركاه عصام صايف للمقاوالت االنشائية5093012

شركة ذي قار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5103013

شركة سامر عبد الرحمن حمدي جميل وشريكه الزهار للمقاوالت 5113018

شركة الوثبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5123019

شركة محمود نعيم كنعان وشريكه5133021

شركة الطراونة وحدادين ذ.م.م 5143022

شركة عبد الكرمي السكارنة وشريكه البوانك للمقاوالت االنشائية 5153023

شركة ياسني مد اهلل الطراونة واوالده 5163024

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5173028

شركة حسام عبد اهلل وشريكته طيور الشرق للمقاوالت االنشائية5183031

شركة راكان عيد الطراونة وشركاه5193038

مؤسسة الرباط احلديث للمقاوالت مفيد عبد اللطيف مصطفى ابو حمدان5203042

شركة التسامح للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5213047

شركة سامي سرور وشريكه5223049

شركة الفيصل املتطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5233050

شركة احمد العواجي وشركاه5243051

شركة رياض الشاعر وشريكته الكاس للمقاوالت االنشائية 5253065

شركة عبر احلدود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5263068

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 164

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة نصر اهلل رفيق نصر اهلل وشريكه الشاذروان للمقاوالت االنشائية 4572814

شركة مروان عيسى وشركاه الغزالن للمقاوالت4582817

شركة نزيه بدرية وشركاه4592818

مؤسسة حربي خلف احلجاج للمقاوالت حربي خلف باجس احلجاج4602819

شركة التقوى للتعهدات العامة ذ.م.م4612828

شركة محمد رشدي محروس عبد السالم وشركاه4622829

مؤسسة احمد ابو سيف للمقاوالت االنشائية احمد محمود عبد القادر ابو سيف4632833

مؤسسة عصام البرق للمقاوالت االنشائية عصام نظير عبد الكرمي البرق4642835

شركة برهان وزيد خطاطبة4652836

شركة البشارة للمقاوالت ذ.م.م4662839

مؤسسة الصعود للمقاوالت االنشائية صبحي حسني بديوي طاهات4672844

شركة بلقيس للمقاوالت ذ.م.م4682853

شركة رميون املكركر وشركاه ارسطو للمقاوالت االنشائية 4692863

شركة متدين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4702864

مؤسسة منير خضر للمقاوالت االنشائية منير عبد املجيد رفيق خضر4712866

شركة مجدي ابو السعود وسامر رفاعي مجدي ابو السعود للمقاوالت االنشائية 4722869

شركة عماد وزياد خاروفة املجاز للمقاوالت4732877

شركة سامي واسامة خشان التدرج اللبناني للمقاوالت 4742878

مؤسسة عزالدين للمقاوالت عز الدين علي حسني عطا اهلل .4752879

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م4762881

مؤسسة زايد للهندسة واملقاوالت فادي عبد اهلل محمد زايد4772884

شركة ورثة محمود جنيب احلسن وشريكهم السرعة لالبنية واملقاوالت 4782887

شركة اورغايت للمقاوالت االنشائية 4792888

شركة محمد القيسي وشريكته االستسقاء للمقاوالت االنشائية4802890

مؤسسة سامي العقرباوي للمقاوالت سامي خليل موسى العقرباوي4812897

مؤسسة عدنان عبد الكرمي خميس للمقاوالت االنشائية عدنان عبد الكرمي خميس علي 4822904

شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م روابي الشمال للمقاوالت االنشائية4832906

شركة املدعى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4842907

شركة البارقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 4852920

شركة عمر قاسم الطراونة وشريكه4862924

شركة األردنية االوروبية للمقاوالت ذ.م.م 4872928

شركة سالم فاخوري وشريكه/ املنت للمقاوالت االنشائية4882933

شركة هاني العطار وشريكه4892940

مؤسسة علي عيد اللداوي للمقاوالت / علي عيد محمود اللداوي4902947

لغة الهندسة للمقاوالت / ابراهيم عبد الرحيم سليمان احلياري4912952
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مؤسسة قرقش للمقاوالت االنشائية شكري راشد شكري قرقش4922957

شركة كرم الضابط وشركاه املنظور للمقاوالت االنشائية4932958

شركة الصقر االردنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 4942966

تون الدولية للمقاوالت شركة نون للمقاوالت ذ.م.م 4952972

شركة ساكو والشنيطي ساكو والشنيطي للمقاوالت االنشائية4962974

جرناس للهندسة واملقاوالت عمر علي الدوخي احلنيطي 4972976

شركة عبدو حاجي االحمد وشركاه4982982

مؤسسة حسام حسن للمقاوالت االنشائية حسام محمد صالح حسن4992988

شركة اسامة عبد العزيز وشريكه5002990

شركة البيت الدافئ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5012994

مؤسسة رامي السوالقة للمقاوالت االنشائية رامي محمد جميل السوالقة5022996

شركة العوران والكسواني العوران والكسواني للمقاوالت االنشائية5032998

التميز واالبداع للمقاوالت االنشائية 5042999

شركة اطلس احلديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5053000

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م 5063005

مؤسسة احمد الرشدان للمقاوالت / احمد محمد حسني الرشدان5073006

شركة احمد السقا وشركاه5083011

شركة عصام صايف وشركاه عصام صايف للمقاوالت االنشائية5093012

شركة ذي قار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5103013

شركة سامر عبد الرحمن حمدي جميل وشريكه الزهار للمقاوالت 5113018

شركة الوثبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5123019

شركة محمود نعيم كنعان وشريكه5133021

شركة الطراونة وحدادين ذ.م.م 5143022

شركة عبد الكرمي السكارنة وشريكه البوانك للمقاوالت االنشائية 5153023

شركة ياسني مد اهلل الطراونة واوالده 5163024

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5173028

شركة حسام عبد اهلل وشريكته طيور الشرق للمقاوالت االنشائية5183031

شركة راكان عيد الطراونة وشركاه5193038

مؤسسة الرباط احلديث للمقاوالت مفيد عبد اللطيف مصطفى ابو حمدان5203042

شركة التسامح للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5213047

شركة سامي سرور وشريكه5223049

شركة الفيصل املتطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5233050

شركة احمد العواجي وشركاه5243051

شركة رياض الشاعر وشريكته الكاس للمقاوالت االنشائية 5253065

شركة عبر احلدود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5263068
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شركة نصر اهلل رفيق نصر اهلل وشريكه الشاذروان للمقاوالت االنشائية 4572814

شركة مروان عيسى وشركاه الغزالن للمقاوالت4582817

شركة نزيه بدرية وشركاه4592818

مؤسسة حربي خلف احلجاج للمقاوالت حربي خلف باجس احلجاج4602819

شركة التقوى للتعهدات العامة ذ.م.م4612828

شركة محمد رشدي محروس عبد السالم وشركاه4622829

مؤسسة احمد ابو سيف للمقاوالت االنشائية احمد محمود عبد القادر ابو سيف4632833

مؤسسة عصام البرق للمقاوالت االنشائية عصام نظير عبد الكرمي البرق4642835

شركة برهان وزيد خطاطبة4652836

شركة البشارة للمقاوالت ذ.م.م4662839

مؤسسة الصعود للمقاوالت االنشائية صبحي حسني بديوي طاهات4672844

شركة بلقيس للمقاوالت ذ.م.م4682853

شركة رميون املكركر وشركاه ارسطو للمقاوالت االنشائية 4692863

شركة متدين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4702864

مؤسسة منير خضر للمقاوالت االنشائية منير عبد املجيد رفيق خضر4712866
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شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5623161

شركة عبد الوهاب ذياب عبيدات وشريكه املتحركة للمقاوالت5633164

شركة سمير سالم القراله وشركاه5643170

شركة الكومودور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5653172

شركة خطاب واخلطاطبة مندلينا لتكنولوجيا االنشاءات 5663173

شركة سيله للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5673175

بيتونيا للمقاوالت االنشائية كمال احمد خليل الرواشدة5683177

اجلسارة للهندسة واملقاوالت محمد نبيل عبد الرحيم توفيق جابر5693178

شركة علي مصطفى اجلعار وشركاه5703182

ناصر ارشيد عطا اهلل املواجدة كفيراز للمقاوالت5713183

مؤسسة غسان حدادين للمقاوالت االنشائية غسان جريس عودة حدادين5723188

مؤسسة هيثم غرايبة للمقاوالت االنشائية / هيثم رشيد حسن غرايبة5733189

شركة خيري احللو وشركاه5743192

مؤسسة عدنان حياصات للمقاوالت عدنان علي ابراهيم حياصات5753195

شركة امالك االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5763197

مؤسسة عبد العزيز هالل الرواقة للمقاوالت االنشائية عبد العزيز هالل محمد الرواقة 5773199

مؤسسة احمد غرير للمقاوالت االنشائية / احمد علي احمد غرير5783200

شركة الركن الهادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5793205

مؤسسة رائد نوفل للمقاوالت رائد محمود حسني نوفل5803206

مؤسسة عبد احلي سليم القرالة للمقاوالت االنشائية عبد احلي اسليم سلمان القرالة5813207

شركة كريت للمقاوالت ذ.م.م 5823208

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه5833210

مؤسسة عالء حسن الطراونة للمقاوالت عالء حسن محمد الطراونة5843213

شركة العقيد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5853216

شركة احمد ووائل القاموق قمة عمان للمقاوالت االنشائية5863217

شركة سعيد ابو دعابس واوالده / مؤسسة دعابس للمقاوالت 5873219

شركة سربل واحلعار سربل واجلعار للمقاوالت االنشائية5883223

شركة فيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5893225

شركة ربوع عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5903227

شركة اللورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5913231

شركة اجلعار والبطاينة5923233

اعالم عمان للهندسة واالنشاءات سهمل يحيى عبد اهلل املوصلي 5933238

مؤسسة بشار الهلسة للمقاوالت بشار نشأت حنا الهلسة5943246

شركة التقليدية للبناء والتطوير ذ.م.م 5953251

شركة محمد الطراونة وشريكه سهول الكرك للمقاوالت االنشائية 5963257
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مؤسسة صالح ابو عمر الهندسية للمقاوالت صالح عقاب احمد ابو عمر5273071

شركة سليمان احلوري وشريكته التكوير للهندسة واملقاوالت5283072

ربوع اخلليل للمقاوالت غازي عبد اهلل ابراهيم اجلواودة5293074

شركة طارق طالل الزيناتي وشريكه ابو بكر والزيناتي للمقاوالت 5303075

مؤسسة ايهاب الشوبكي للمقاوالت االنشائية ايهاب احمد خلف الشوبكي5313076

مؤسسة هاشم ابو خوصه للمقاوالت االنشائية / هاشم اسماعيل عبد اهلل ابو خوصة5323082

شركة املورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5333083

مؤسسة سالتوس للمقاوالت االنشائية خليل عبد الكرمي احمد الدباس5343084

شركة راس منيف للمقاوالت ذ.م.م 5353086

شركة االنعام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5363095

مؤسسة سائد املكاوي للمقاوالت سائد فيصل مسعود املكاوي5373096

شركة اجلالء للمقاوالت ذ.م.م 5383097

شركة احمد السبايلة وعلي عقله5393099

مؤسسة احمد ابو داري احمد محمد سليم ابو داري 5403100

شركة عدنان ابو سل وشركاه عدنان ابو سل للمقاوالت االنشائية 5413101

مؤسسة محمد ابو هاني للمقاوالت االنشائية محمد عبد اهلل مصطفى ابو هاني5423104

مؤسسة عمر الوريدات للمقاوالت االنشائية عمر يوسف اسماعيل الوريدات 5433113

شركة اشرف نصر اهلل وشريكته اشرف نصر اهلل للمقاوالت5443121

شركة وائل صالح وشركاه5453122

شركة زاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5463123

شركة علي ناجح صالح اجلعار وشريكه اجلعار للمقاوالت االنشائية5473125

شركة فينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5483127

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م 5493129

شركة بالل صالح محمد مساد وشريكه5503134

شركة مازن ابو عمرو وشريكته5513136

شركة حسن حسني عمر وشريكته5523137

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5533142

شركة اجلدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5543147

شركة امني كنانة وأوالده 5553148

شركة الوالء للمقاوالت االنشائية 5563149

مؤسسة يزيد الياصجني للمقاوالت االنشائية يزيد شاكر مصطفى الياصبجني5573151

شركة مصطفى محمود صالح وشركاه تالل الكرك للمقاوالت االنشائية5583152

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5593156

مؤسسة موفق الشديفات للمقاوالت االنشائية موفق احمد ناصر الشديفات5603158

شركة العميد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5613159
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مؤسسة صالح ابو عمر الهندسية للمقاوالت صالح عقاب احمد ابو عمر5273071

شركة سليمان احلوري وشريكته التكوير للهندسة واملقاوالت5283072

ربوع اخلليل للمقاوالت غازي عبد اهلل ابراهيم اجلواودة5293074

شركة طارق طالل الزيناتي وشريكه ابو بكر والزيناتي للمقاوالت 5303075
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شكرة محمد عوني العودة وشريكه6323396

مؤسسة محمد الشرمان للمقاوالت محمد عمر سالم الشرمان6333406

شركة موسى محمود املعايطة وشركاه البتير للمقاوالت 6343420

شركة روابي الكمالية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6353434

شركة لؤي ابراهيم الصرايرة واوالده لؤي الصرايرة واوالده6363427

شركة اسوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6373434

مؤسسة هاني داود للمقاوالت االنشائية هاني خالد عبد الرحمن داود6383435

مؤسسة صقر بقاعني للمقاوالت االنشائية صقر يوسف سليم بقاعني6393438

شركة رياض محمد الزغول وشريكه رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية 6403440

شركة عمار الرواشدة وشريكته امتار للمقاوالت 6413442

ايجابي للمقاوالت االنشائية بالل محمود عوض العدلي 6423444

شركة صرفند للمقاوالت ذ.م.م 6433451

مؤسسة ابو صيدم للمقاوالت االنشائية احمد حسني ابو صيام6443458

شركة يعمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6453463

شركة البارون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6463473

شركة مشاريع مان للمقاوالت ذ.م.م 6473476

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6483478

شركة خاليا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6493479

حمزة رباح للمقاوالت والتعهدات حمزة رباح عدوان احلراسيس6503782

مؤسسة نصر الداود للمقاوالت نصر محمد نصر الداود6513784

شركة امني العمري وشركاه6523785

شركة احمد شاهر الطرونة وشركاه 6533786

شركة احللول املترابطة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6543490

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م 6553492

شركة احلياة األفضل للمقاوالت ذ.م.م 6563495

شركة البعد الثالث للمقاوالت ذ.م.م 6573499

مؤسسة ناصر غرايبة للمقاوالت االنشائية ناصر سالم صالح غرايبة 6583504

شركة ماجد ادريس ومحمد داود 6593515

مؤسسة املهندس عمر ماجد سوندك للمقاوالت االنشائية عمر ماجد محمد سوندك6603517

شركة الرغيد للمقاوالت ذ.م.م6613519

شركة نايف ومحمد النواسية نايف عبده ومحمد النوايسة للمقاوالت االنشائية6623521

شركة الفهرس للمقاوالت ذ.م.م 6633525

مؤسسة ابو حميدان للمقاوالت االنشائية رائد حسني جابر ابو حميدان6643526

شركة السد العالي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6653528

مؤسسة احمد العابد للمقاوالت االنشائية احمد محمد عبد احملسن العابد6663531
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شركة لؤلؤة املجد للمقاوالت ذ.م.م 5973258

شركة األردنية املصرية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5983261

مؤسسة اقليم اجلنوب الدارة مشاريع البناء والتطوير بهجت عبد العزيز ارشود الرواشدة5993267

شركة سامي هبارنة وشركاه6003272

شركة اخللود لالعمال االنشائية ذ.م.م 6013277

شركة املتقدمون للمقاوالت ذ.م.م 6023288

مؤسسة جاد اليوسف للمقاوالت االنشائية جاد محمد علي اليوسف6033290

شركة تضخيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6043291

شركة الراشد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6053293

مؤسسة وليد احلسان للمقاوالت االنشائية وليد رجا مسعود احلسان6063297

شركة روابي السلط للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6073300

شركة املساحات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6083306

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م 6093312

مؤسسة جبال البلقاء للمقاوالت االنشائية محمد عبد الرازاق عبد اهلل اجلغبير6103313

سمير احمد محمود املوسى املخروط للمقاوالت االنشائية 6113315

شركة مأمون اجلبور املجالي وشركاه6123320

شركة محمد عليان الزيادات وشريكه6133323

عماد احلاج احمد للمقاوالت عماد ذيب محمد احلاج احمد6143326

شركة دار االرقم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6153327

شركة ارواد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6163329

شركة جبال الشمال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6173331

شركة املوارد املدنية للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م 6183333

شركة مارينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6193334

مؤسسة محمد الرواشدة للمقاوالت االنشائية محمد اعبد محمود الرواشدة6203337

شركة يوسف القراونة وشركاه6213345

شركة صالح سالم الطراونة وشريكه صالح سالم الطراونة وشريكه6223353

شركة امليسيسيبي للمقاوالت ذ.م.م املقاليد للمقاوالت االنشائية6233356

شركة امين اللداوي وشريكه6243361

شركة الصفوة العمال الكهروميكانيك واملقاوالت ذ.م.م 6253365

شركة عمر ابو صبحية وشريكته ابو صبحية للمقاوالت6263371

شركة عبد اهلل الطراونة وشريكته الراجف للمقاوالت االنشائية 6273373

شركة نايف الصرايرة وشريكه ظوايل للمقاوالت 6283374

مؤسسة منتصر مسمار  للمقاوالت االنشائية منتصر موسى محمد مسمار6293381

شركة حازم الصرايرة وشركاه اسوار البتراء للمقاوالت 6303392

مؤسسة مروان النمري للمقاوالت االنشائية مروان يعقوب عبد اهلل النمري6313393
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شركة جميرا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م القارعة للمقاوالت االنشائية7023639

مؤسسة أحمد العبدالالت للمقاوالت االنشائية احمد سليمان فليح العبدالالت7033645

شركة سما قباطية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7043647

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7053648

شركة احللول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7063650

مؤسسة فيصل عيسى الشخاترة للهندسة واملقاوالت االنشائية فيصل عيسى سعد الشخاترة7073668

شركة قباء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7083669

مؤسسة أسامة بني عيسى للمقاوالت االنشائية اسامة علي احمد بني عيسى7093672

شركة رزق النعيمات وشريكه رزق النعيمات وشريكه7103674

شركة قلعة عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7113687

شركة املتمكنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7123691

مؤسسة عطا ابو الرب للمقاوالت االنشائية عطا محمد اسماعيل علي7133693

شركة الوفاق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7143694

شركة الكرادشة والشوابكة ابراج نيبو للمقاوالت االنشائية 7153702

شركة النحاتون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7163703

شركة عزم القوى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7173704

شركة الضامنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7183705

شركة األردنية التقنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7193706

مؤسسة نورسان للمقاوالت علي سالم احمد العثامني 7203707

مؤسسة بدر الدين احللو للمقاوالت االنشائية بدر الدين محمد قاسم احللو7213709

مؤسسة شمس مكة للهندسة والبناء اكرم محمد ابراهيم ابو قمر 7223715

شركة مسماك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7233718

مؤسسة ماهر العتوم للمقاوالت االنشائية ماهر منصور سرور العتوم7243719

شركة اليسر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7253722

مؤسسة محمد الفيومي للمقاوالت االنشائية محمد حامد محمد الفيومي7263727

شركة تولني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7273732

شركة فراس حسني جرادات وشركاه سوفانا للمقاوالت االنشائية 7283734

مؤسسة كفرسوم للمقاوالت االنشائية محمد عاطف محمد عبيدات 7293735

شركة الرود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7303739

مؤسسة واحة الشرق للمقاوالت االنشائية احمد اسماعيل مصطفى غباشنة7313740

شركة الوتني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7323742

موفق السرحان للمقاوالت االنشائية موفق فالح مقداد السرحان 7333743

شركة العساكرة وااحلداد امليسره للمقاوالت 7343746

شركة جبال عبدون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7353747

شركة الشيد للهندسة واملقاوالت ذ.م.م7363757
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شركة سياح األردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6673536

شركة امين ابو حسني وشركاه امين ابو حسني للمقاوالت االنشائية6683540

مؤسسة عبد اهلل ابو عليم للمقاوالت االنشائية عبد اهلل سعد طالب ابو عليم 6693543

مؤسسة يونس عبد اهلل النعيمات للمقاوالت يونس عبد اهلل عقلة 6703544

اجلائز للمقاوالت االنشائية 6713545

مؤسسة امجد عبد الرحمن العطار للمقاوالت االنشائية امجد عبد الرحمن سالم العطار 6723547

شركة بيبلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6733548

شركة ايس الدولية للمقاوالت ذ.م.م 6743550

مؤسسة البرنامج للمقاوالت االنشائية زهير محمد رشيد النجار6753551

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6763553

شركة خفايا للمقاوالت ذ.م.م 6773556

شركة صانعو البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م منارات الطريق للمقاوالت االنشائية6783557

شركة ابراهيم الشرمان وشريكه 6793560

شركة تدشني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6803562

مؤسسة نواخذ األردن للمقاوالت محمود عوض عودة العليني القرالة 6813566

شركة تراب للمقاوالت ذ.م.م 6823568

شركة املساندة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6833571

شركة النبيالن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6843575

شركة اوتار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6853586

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني نزيه محمد ابراهيم الطعاني6863588

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين6873589

شركة محمد ماجد زهير العبوة وشركاه6883593

شركة املدينة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6893595

ليث املدانات للمقاوالت االنشائية ليث نايف حنا املدانات6903596

مؤسسة نور اليقني للمقاوالت فراس محمود محمد العسراوي6913599

الصرح الراقي للمقاوالت االنشائية اسامة شكري وتوفيق الشيخ صالح6923602

مؤسسة محمود جالل املفلح للمقاوالت االنشائية محمود جالل سعيد املفلح6933604

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6943607

شركة عمر الضعيفي وشريكه تزايد للمقاوالت االنشائية 6953610

شركة بازلت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6963618

شركة عماد شرمي وشركاه6973619

مؤسسة ملار وميار للمقاوالت االنشائية ميساء فيصل محمود النعسان6983622

شركة الشباب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6993626

السماعني للمقاوالت االنشائية امين طارق طناس السماعني7003627

شركة عمر الصمادي وشريكته 7013630
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شركة جميرا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م القارعة للمقاوالت االنشائية7023639

مؤسسة أحمد العبدالالت للمقاوالت االنشائية احمد سليمان فليح العبدالالت7033645

شركة سما قباطية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7043647

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7053648

شركة احللول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7063650

مؤسسة فيصل عيسى الشخاترة للهندسة واملقاوالت االنشائية فيصل عيسى سعد الشخاترة7073668

شركة قباء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7083669

مؤسسة أسامة بني عيسى للمقاوالت االنشائية اسامة علي احمد بني عيسى7093672

شركة رزق النعيمات وشريكه رزق النعيمات وشريكه7103674

شركة قلعة عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7113687

شركة املتمكنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7123691

مؤسسة عطا ابو الرب للمقاوالت االنشائية عطا محمد اسماعيل علي7133693

شركة الوفاق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7143694

شركة الكرادشة والشوابكة ابراج نيبو للمقاوالت االنشائية 7153702

شركة النحاتون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7163703

شركة عزم القوى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7173704

شركة الضامنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7183705

شركة األردنية التقنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7193706

مؤسسة نورسان للمقاوالت علي سالم احمد العثامني 7203707

مؤسسة بدر الدين احللو للمقاوالت االنشائية بدر الدين محمد قاسم احللو7213709

مؤسسة شمس مكة للهندسة والبناء اكرم محمد ابراهيم ابو قمر 7223715

شركة مسماك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7233718

مؤسسة ماهر العتوم للمقاوالت االنشائية ماهر منصور سرور العتوم7243719

شركة اليسر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7253722

مؤسسة محمد الفيومي للمقاوالت االنشائية محمد حامد محمد الفيومي7263727

شركة تولني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7273732

شركة فراس حسني جرادات وشركاه سوفانا للمقاوالت االنشائية 7283734

مؤسسة كفرسوم للمقاوالت االنشائية محمد عاطف محمد عبيدات 7293735

شركة الرود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7303739

مؤسسة واحة الشرق للمقاوالت االنشائية احمد اسماعيل مصطفى غباشنة7313740

شركة الوتني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7323742

موفق السرحان للمقاوالت االنشائية موفق فالح مقداد السرحان 7333743

شركة العساكرة وااحلداد امليسره للمقاوالت 7343746

شركة جبال عبدون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7353747

شركة الشيد للهندسة واملقاوالت ذ.م.م7363757
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شركة سياح األردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6673536

شركة امين ابو حسني وشركاه امين ابو حسني للمقاوالت االنشائية6683540

مؤسسة عبد اهلل ابو عليم للمقاوالت االنشائية عبد اهلل سعد طالب ابو عليم 6693543

مؤسسة يونس عبد اهلل النعيمات للمقاوالت يونس عبد اهلل عقلة 6703544

اجلائز للمقاوالت االنشائية 6713545

مؤسسة امجد عبد الرحمن العطار للمقاوالت االنشائية امجد عبد الرحمن سالم العطار 6723547

شركة بيبلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6733548

شركة ايس الدولية للمقاوالت ذ.م.م 6743550

مؤسسة البرنامج للمقاوالت االنشائية زهير محمد رشيد النجار6753551

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6763553

شركة خفايا للمقاوالت ذ.م.م 6773556

شركة صانعو البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م منارات الطريق للمقاوالت االنشائية6783557

شركة ابراهيم الشرمان وشريكه 6793560

شركة تدشني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6803562

مؤسسة نواخذ األردن للمقاوالت محمود عوض عودة العليني القرالة 6813566

شركة تراب للمقاوالت ذ.م.م 6823568

شركة املساندة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6833571

شركة النبيالن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6843575

شركة اوتار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6853586

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني نزيه محمد ابراهيم الطعاني6863588

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين6873589

شركة محمد ماجد زهير العبوة وشركاه6883593

شركة املدينة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6893595

ليث املدانات للمقاوالت االنشائية ليث نايف حنا املدانات6903596

مؤسسة نور اليقني للمقاوالت فراس محمود محمد العسراوي6913599

الصرح الراقي للمقاوالت االنشائية اسامة شكري وتوفيق الشيخ صالح6923602

مؤسسة محمود جالل املفلح للمقاوالت االنشائية محمود جالل سعيد املفلح6933604

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6943607

شركة عمر الضعيفي وشريكه تزايد للمقاوالت االنشائية 6953610

شركة بازلت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6963618

شركة عماد شرمي وشركاه6973619

مؤسسة ملار وميار للمقاوالت االنشائية ميساء فيصل محمود النعسان6983622

شركة الشباب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6993626

السماعني للمقاوالت االنشائية امين طارق طناس السماعني7003627

شركة عمر الصمادي وشريكته 7013630
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شركة عواد احلجاج وشركاه7723866

سما بيسان للمقاوالت االنشائية عبد الكرمي فرحان محمد الزبيدي7733868

شركة مروان احلوراني وشركاه سفوح مؤتة للمقاوالت االنشائية 7743869

مؤسسة عبد اهلل ابراهيم اللصماصمة للمقاوالت االنشائية عبد اهلل ابراهيم فالح اللصماصمة7753872

مؤسسة ضواحي القدس للمقاوالت االنشائية عبد العزيز بسام عبد العزيز عريقات 7763882

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م7773894

مؤسسة عبد الرحيم ابو محفوظ للمقاوالت عبد الرحيم عبد اهلل حسني ابو محفوظ7783898

شركة يوسف اجليت وشريكه7793903

مؤسسة محمد عوض املصري للمقاوالت محمد عوض محمد املصري7803909

العدد الكلي )405(          تخصص انشاء أبنية                       الفئة اخلامسة

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت حسني محمد حسن ابو عاصي 120
شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نواس وشركاه229
شركة ورثة سهيل زين شموط ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية 342
علي ابو السمن علي سعود كايد ابو السمن443
شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي خالد واحمد وموسى544
املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات667
شركة حسن العالونة وأوالده حسن العالونة وأوالده للمقاوالت االنشائية 7133
شركة غازي حمدان وشريكه8157
مؤسسة محمود عقلة للمقاوالت االنشائية محمود سلمان مصطفى عقلة 9160
مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت شركة حسن اسماعيل الرب وشريكه10162
شركة عمر ذيابات وأوالده عمر ذيابات وأوالده للمقاوالت االنشائية 11220
شركة فواز وفايز الطراونة الكثبان الرملية للمقاوالت االنشائية 12242
شركة ابراهيم ابو خرمة وأوالده مؤسسة الوفاق للتعهدات العامة13251
شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 14268
مكتب بسام للتعهدات واالبنية والطرق واحلفريات شركة ورثة عبد اهلل حسني15300
مكتب الرحاحلة للتعهدات العامة هاني محمد املفلح الرحاحلة16350
شركة حكمت محمد االحمد اخلطيب وشركاه17421
مؤسسة عبد اهلل السردي للمقاوالت االنشائية 18445
شركة عبد الرحيم املجدالوي وأوالده19464
مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات محمد خير يوسف صفر اسحانوق20474
مؤسة صالح الوادي للمقاوالت صالح سالم محمد الوادي21480
مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سليمان محمد احلياري22488
مؤسسة احمد احلوامدة احمد محمود الهادي حوامدة23489
املؤسسة الفنية للبناء شركة سند ابراهيم حدادين وشركاهم24496
شركة النمري واحلسبان 25501
شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة  وشركاه26510
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مؤسسة جراش للمقاوالت رائد محمد جراشة حتبسم7373762

شركة احمد الصياح وشريكه رنوة للمقاوالت االنشائية 7383763

شركة القادري للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7393764

شركة رويات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7403767

شركة موسى احمد موسى وشركاه رامني للمقاوالت االنشائية 7413769

مؤسسة نادر سهاونة للمقاوالت االنشائية نادر نواف فرحان سهاونة7423778

شركة االحمد والزيود الزيود للمقاوالت االنشائية 7433779

مؤسسة الراية الوطنية للمقاوالت االنشائية راضي عبد القادر عبد احلافظ مطر7443789

شركة السبل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7453790

شركة ابو ديس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7463794

شركة الرطيمة وعويس روابي جرش للمقاوالت االنشائية 7473797

شركة حسام حامد االغوات وشريكه صقور الكرك للمقاوالت االنشائية 7483802

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م7493806

شركة خلود نصير وشركاها االعجوبة للمقاوالت االنشائية 7503813

شركة هورايزن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7513814

مؤسسسة العناقيد للمقاوالت الهندسية عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر7523816

مؤسسة امين مهنا للمقاوالت االنشائية امين محمد جميل مهنا7533817

مؤسسة عمر السواعير للمقاوالت االنشائية عمر عبد احلميد حامد السواعير7543823

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7553824

شركة ديوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7563826

احلوارات للمقاوالت االنشائية صالح سالم سليمان احلوارات 7573827

مؤسسة عمر الصعوب للمقاوالت 7583828

مؤسسة جذور االرز للمقاوالت محمود محمد عيسى الوديان7593830

شركة الصخر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7603831

شركة املشاريع العاملية ملقاوالت ذ.م.م7613833

مؤسسة ماهر ادريس للمقاوالت االنشائية ماهر سعود  مرشد ادريس7623834

اوفى للهندسة واملقاوالت االنشائية اوفى احمد عيسى الغنائيم7633836

مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية محمد يوسف حسني اليوسف 7643839

شركة البيلسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7653840

شركة املنارة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7663841

شركة عالء احمد الزيود وشريكه7673848

مؤسسة عبد احلليم احلوامدة للمقاوالت االنشائية عبد احلليم مصطفى حسني احلوامدة 7683849

شركة جلفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7693853

شركة الغدف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7703856

شركة وائل عودة وشركاه7713859
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شركة عواد احلجاج وشركاه7723866

سما بيسان للمقاوالت االنشائية عبد الكرمي فرحان محمد الزبيدي7733868

شركة مروان احلوراني وشركاه سفوح مؤتة للمقاوالت االنشائية 7743869

مؤسسة عبد اهلل ابراهيم اللصماصمة للمقاوالت االنشائية عبد اهلل ابراهيم فالح اللصماصمة7753872

مؤسسة ضواحي القدس للمقاوالت االنشائية عبد العزيز بسام عبد العزيز عريقات 7763882

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م7773894

مؤسسة عبد الرحيم ابو محفوظ للمقاوالت عبد الرحيم عبد اهلل حسني ابو محفوظ7783898

شركة يوسف اجليت وشريكه7793903

مؤسسة محمد عوض املصري للمقاوالت محمد عوض محمد املصري7803909

العدد الكلي )405(          تخصص انشاء أبنية                       الفئة اخلامسة

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت حسني محمد حسن ابو عاصي 120
شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نواس وشركاه229
شركة ورثة سهيل زين شموط ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية 342
علي ابو السمن علي سعود كايد ابو السمن443
شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي خالد واحمد وموسى544
املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات667
شركة حسن العالونة وأوالده حسن العالونة وأوالده للمقاوالت االنشائية 7133
شركة غازي حمدان وشريكه8157
مؤسسة محمود عقلة للمقاوالت االنشائية محمود سلمان مصطفى عقلة 9160
مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت شركة حسن اسماعيل الرب وشريكه10162
شركة عمر ذيابات وأوالده عمر ذيابات وأوالده للمقاوالت االنشائية 11220
شركة فواز وفايز الطراونة الكثبان الرملية للمقاوالت االنشائية 12242
شركة ابراهيم ابو خرمة وأوالده مؤسسة الوفاق للتعهدات العامة13251
شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 14268
مكتب بسام للتعهدات واالبنية والطرق واحلفريات شركة ورثة عبد اهلل حسني15300
مكتب الرحاحلة للتعهدات العامة هاني محمد املفلح الرحاحلة16350
شركة حكمت محمد االحمد اخلطيب وشركاه17421
مؤسسة عبد اهلل السردي للمقاوالت االنشائية 18445
شركة عبد الرحيم املجدالوي وأوالده19464
مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات محمد خير يوسف صفر اسحانوق20474
مؤسة صالح الوادي للمقاوالت صالح سالم محمد الوادي21480
مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سليمان محمد احلياري22488
مؤسسة احمد احلوامدة احمد محمود الهادي حوامدة23489
املؤسسة الفنية للبناء شركة سند ابراهيم حدادين وشركاهم24496
شركة النمري واحلسبان 25501
شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة  وشركاه26510
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مؤسسة جراش للمقاوالت رائد محمد جراشة حتبسم7373762

شركة احمد الصياح وشريكه رنوة للمقاوالت االنشائية 7383763

شركة القادري للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7393764

شركة رويات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7403767

شركة موسى احمد موسى وشركاه رامني للمقاوالت االنشائية 7413769

مؤسسة نادر سهاونة للمقاوالت االنشائية نادر نواف فرحان سهاونة7423778

شركة االحمد والزيود الزيود للمقاوالت االنشائية 7433779

مؤسسة الراية الوطنية للمقاوالت االنشائية راضي عبد القادر عبد احلافظ مطر7443789

شركة السبل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7453790

شركة ابو ديس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7463794

شركة الرطيمة وعويس روابي جرش للمقاوالت االنشائية 7473797

شركة حسام حامد االغوات وشريكه صقور الكرك للمقاوالت االنشائية 7483802

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م7493806

شركة خلود نصير وشركاها االعجوبة للمقاوالت االنشائية 7503813

شركة هورايزن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7513814

مؤسسسة العناقيد للمقاوالت الهندسية عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر7523816

مؤسسة امين مهنا للمقاوالت االنشائية امين محمد جميل مهنا7533817

مؤسسة عمر السواعير للمقاوالت االنشائية عمر عبد احلميد حامد السواعير7543823

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7553824

شركة ديوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7563826

احلوارات للمقاوالت االنشائية صالح سالم سليمان احلوارات 7573827

مؤسسة عمر الصعوب للمقاوالت 7583828

مؤسسة جذور االرز للمقاوالت محمود محمد عيسى الوديان7593830

شركة الصخر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7603831

شركة املشاريع العاملية ملقاوالت ذ.م.م7613833

مؤسسة ماهر ادريس للمقاوالت االنشائية ماهر سعود  مرشد ادريس7623834

اوفى للهندسة واملقاوالت االنشائية اوفى احمد عيسى الغنائيم7633836

مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية محمد يوسف حسني اليوسف 7643839

شركة البيلسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7653840

شركة املنارة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7663841

شركة عالء احمد الزيود وشريكه7673848

مؤسسة عبد احلليم احلوامدة للمقاوالت االنشائية عبد احلليم مصطفى حسني احلوامدة 7683849

شركة جلفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7693853

شركة الغدف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7703856

شركة وائل عودة وشركاه7713859
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شركة احمد ابو سويد وأوالده 671151
املجد العربي للمقاوالت شركة عبد وعوض681152
شركة عبد الناصر فرحان الطراونة وشريكه691156
شركة منير العلي وأوالده701172
شركة شفيق العتيلي واوالده711190
مؤسسة خالد مفلح للمقاوالت االنشائية721196
مؤسسة خالد احلداد للمقاوالت / خالد وليد اسماعيل احلداد731216
مؤسسة اسعد جبر للمقاوالت اسعد عبد الرحمن احمد جبر741231
شركة ورثة جهاد تيم وشركاهم مؤسسة ابناء تيم للمقاوالت االنشائية 751253
شركة علي حمود الطراونة وشريكه علي حمود الطراونة وشريكه للمقاوالت 761255
شركة رائد عالونة وشريكته رائد عالونة وشريكته للمقاوالت االنشائية 771276
مؤسسة عماد الشنابلة للمقاوالت االنشائية عماد غالب محمد الشنابلة781280
شركة دينا االغوات وشركاها دينا االغوات للمقاوالت االنشائية 791287
شركة محمد عودة حسني ابو ننه وزهير عودة حسني ابو ننه محمد وزهير عودة للمقاوالت 801288
مؤسسة حمودة للمقاوالت يوسف ابراهيم كرمي الطراونة811304
مؤسسة عبد الرحمن الذنبيات للمقاوالت عبد الرحمن احمد سالمة الذنيبات821305
مؤسسة االطالل للمقاوالت شركة شفيق يعقوب املدانات وأوالده831318
شركة حمدان اخلوالدة وشركاه الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية 841320
شركة بالل املعايطة وشريكه بالل املعايطة وعطا اهلل البيايضة851323
شركة عادل ابو سل وأوالده عادل ابو سل للمقاوالت 861328
شركة علي الطراونة وشريكه871331
شركة رائد املومني وشركاه881340
شركة توفيق ابو عجالن وشريكه891342
مؤسسة حمادة لالنشاء والعمارة طالب عبد الرزاق حمادة حمادة901365
مكتب محمد عطا اهلل وشركاه للمقاوالت شركة محمد عبد الدين وشركاه 911390
مؤسسة جودة مصطفى للتعهدات االبنية جودت يوسف محمود مصطفى921419
مؤسسة املهندس زياد حسونة للمقاوالت 931424
شركة شكري محمد عبد اهلل وانس حمادنة االستشاريون العرب للمقاوالت941437
شركة اكرم املدانات وولده951477
مؤسسة امجد املدانات للمقاوالت امجد صبح موسى املدانات961478
مكتب موسى عزام عبد اجلواد خليل حسني للتعهدات االنشائية971492
مؤسسة شاهر عارف مروج للمقاوالت شاهر عارف حمد مروج981504
شركة احمد هوميل اخلريسات وشركاه991510
مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم حسن عبد الفتاح1001554
شركة عبد الباسط الفوارسة وشركه1011570
العنود للمقاوالت 1021577
مؤسسة ذيب ابو نواس للمقاوالت االنشائية ذيب محمد احمد ابو نواس1031581
مؤسسة قاسم ابو الهيجاء للمقاوالت االنشائية قاسم محمد جبر ابو الهيجاء1041587
شركة حرب احلوامدة وشركاه1051598
بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوئل للمقاوالت 1061602
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مؤسسة جرار للمقاوالت ناصر علي حسن جرار 27529
دار التعهدات والهندسة غيث عارف علي النجار28604
شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم29605
شركة ورثة تيسير ابو سليم 30618
مؤسسة نعيم احمد القضاة للمقاوالت االنشائية نعيم احمد العلي للقضاء31619
مؤسسة الهويدي للمقاوالت شركة هاني عصام احمد عليان الهويدي وشركاه32638
مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية / قاسم ناجي عوض غرايبة33662
مؤسسة روزان للمقاوالت احمد يوسف محمد عبد القادر34664
شركة عبد القادر ابو دية وشركاه صافا للمقاوالت35721
مؤسسة محمود عاصي للمقاوالت محمود احمد محمود عاصي36743
مؤسسة ياسر محسن ابو عبيد للمقاوالت االنشائية ياسر محسن علي ابو عبيد37751
شركة وحيد شاهر الطراونة وأوالده وحيد شاهر الطراونة وأوالده للمقاوالت 38762
شركة علي حسن محسن اخلوالدة وأبناءه39770
شركة علي صالح الطراونة وأوالده الفال للمقاوالت االنشائية 40792
شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه41815
شركة خلدون الصرايرة وشريكه روابي الكرك للمقاوالت االنشائية42832
الكفاوين للمقاوالت االنشائية شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه43884
شركة محمود داود الطراونة وشركاه44894
مؤسسة عاطف معالي للمقاوالت عاطف ذيب حسن معالي45900
شركة ماهر احمد كايد وشريكته 46902
مؤسسة محمد ساري الغوامنة للمقاوالت االنشائية / محمد ساري انيس الغوامنة47914
مكتب مناع للتعهدات علي احمد محمود مناع48922
مؤسسة الرضا ملقاوالت خلف حسني علي بصبوص49926
مؤسسة البيرق للمقاوالت االنشائية شركة محمد عبد الغني وشريكه50933
شركة محمد وقصي الطراونة محمد وقصي الطراونة للمقاوالت51938
مؤسسة جمال اجلزازي للمقاوالت االنشائية جمال صالح علي اجلزازي52949
شرك حسن جبر الصادق وأوالده مؤسسة القدر للمقاوالت االنشائية53954
شركة تيسير علي الشويات وأوالده54973
شركة عامر عبد السالم دبش وولده55974
شركة ميشيل مدانات وشريكه56980
شركة سعيد عطية الطالع وشركاه57984
مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه58998
مؤسسة سليمان احلديدي للمقاوالت سليمان عبد اهلل احمد احلديدي591001
شركة احمد داود الطراونة وأوالده601007
مؤسسة احمد فالح النوايسة للمقاوالت 611081
شركة قصي شفيق املريان وشركاه قصي شفيق املريان وشركاه للمقاوالت االنشائية 621088
شركة رائد ياسني اجلرابعة وشريكه631096
مؤسسة البيت االردني للمقاوالت االنشائية محمد سعيد فواز احمد مصطفى 641116
مؤسسة احلامد للمقاوالت االنشائية نايل حامد عوض الطراونة651139
مؤسسة املفرق احلديثة للمقاوالت عبد اهلل خالد خلف الشديفات 661145
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شركة جنيب الداودية وأوالده1472057
شركة سامي سالم املبيضني وشركاه قير حارسة للمقاوالت االنشائية1482077
شركة فرحان املعايطة وشركاه1492078
مؤسسة حسن املالح للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم حسن املالح1502079
شركة نوفان املناعسة وشريكته1512120
شركة ناصر ابو حليمة واخوانه1522124
شركة وليد ابو نواس وشريكه وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية1532126

مؤسسة العسيلي للمقاوالت االنشائية1542133 
شركة فراس حمدان وشريكه1552169
شركة سالمة العبيات وأوالده1562182
شركة احمد سعد وشريكته مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت 1572191
شركة جبر حمد ابراهيم وشريكته مؤسسة احلياة للمقاوالت 1582210
نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه1592224
شركة محمود الهمشري واوالده شركة التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية1602228
جارنت للمقاوالت وادارة املشاريع سهيلة علي عواد سمارة1612231
شركة عبد القادر جمعة وشريكه عبد القادر صالح للمقاوالت1622232
شركة حلمي وامجد معالي1632259
شركة عبد اهلل حماد الهواملة وشركاه1642262
االصدقاء للمقاوالت والصيانة سلطان صليبا سليم املسنات1652296
شركة التعامرة وشريكته التعامرة وشريكته للمقاوالت االنشائية 1662314
مؤسسة رانيا للمقاوالت فالح ذياب عبد الكرمي عوده1672324
شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء1682338
شركة الزاوية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1692341
شركة معاذ الهروط وشريكته جبل املشارف للمقاوالت االنشائية 1702346
شركة ماتوخ وتوفيق ماتوخ وتوفيق للمقاوالت االنشائية1712355
شركة اسامة مزهر وشريكه مراحل العربية للمقاوالت االنشائية1722361
شركة جعفر عبد اهلل خصاونة وشريكه نتاليا للمقاوالت االنشائية1732390
مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربة1742437
مؤسسة املاجد للمقاوالت الهندسية فرحان سالم فرحان شحاتيت1752439
شركة احمد مزعل الشباطات وشريكه1762442
مؤسسة محمد الصوري للمقاوالت االنشائية محمد عبد القادر حسني الصوري1772443
شركة رمضان وحمران وابراهيم زنار البناء للمقاوالت 1792444
شركة حماد السيايدة وشركاه1792445
مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت محمد احمد دود الطراونة1802455
مؤسسة الطبيعة للمقاوالت اسماعيل مصطفى احمد الزغول1812465
القسورة للمقاوالت االنشائية شركة محمد احلديدي وشريكته1822483
شركة احلجيج والتني برميان للمقاوالت االنشائية 1832528
شركة ورثة عصمت السرور والناشف1842529
شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م1852554
املصمم للمقاوالت االنشائية رامي صبري محمد خضير1862560

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 176

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عوض الصرايرة واوالده1071608
شركة عماد جرادات وشركاه افنان للمقاوالت االنشائية 1081611
شركة محمد حتسني مباركة وشركاه1091614
شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه1101616
شركة نور الدين القضاة واوالده1111624
شركة محمود ومنصو العنانبة شركة العنانبة للمقاوالت االنشائية1121641
شركة سليم الزير وشريكه1131647
مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري1141672
شركة موسى الشلبي وشركاه مؤسسة موسى الشلبي وشركاه1151691
شركة طه ابو جنم وشركاه نسر اجلنوب للمقاوالت االنشائية1161692
مؤسسة احمد اجلمل للمقاوالت احمد عطا عبد الرحمن اجلمل1171696
مكتب خالد الفرجات للمقاوالت خالد خليل موسى الفرجات1181709
شركة االمان للخدمات الفنية ذ. م.م1191712
شركة موسى سعادة وشريكه1201716
شركة فاروق الشاللدة وشريكه1211729
مؤسسة عبد الرحمن محمد عوض للمقاوالت عبد الرحمن محمد عوض عبد اهلل1221740
مؤسسة محمد عبد الكرمي للمقاوالت االنشائية محمد فريد سالم عبد الكرمي سالم1231771
شركة بصري للمقاوالت شركة يوسف عيال سلمان وسليم املزايدة1241780
شركة حسني رباح وشركاه1251815
شركة محمود ابو قطيش وشركاه1261822
سهول رافات للمقاوالت االنشائية1271824
شركة الهيثم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1281827
شركة زيادين وكوريك درب املقاوالت1291841
شركة عدنان الكساسبة وشريكه1301847
شركة عياش ابو العيس وشركاه ديا للمقاوالت االنشائية1311849
شركة محمد املبيضني وشركاه1321861
الثناء للتعهدات العامة شركة عبد السالم هاشم جبر وشركاه1331886
شركة االوائل للمقاوالت ذ.م.م 1341894
شركة هوج للمقاوالت ذ.م.م1351901
شركة كامل ابو حمدان وشركاه كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت 1361904
شركة عبد اهلل عواد وأوالده عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت 1371952
مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سالمة العقبي1381959
شركة تيسير الزرقان وشركاه1391964
شركة االوابني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1401996
شركة منسي وشريكه1411999
شركة محمد مالح وشركاه اسوار الصخرة املشرفة للهندسة واملقاوالت1422002
شركة عوض الذنيبات وشركاه1432025
شركة محمد علي محمد اجلعار وشركاه1442034
شركة ورثة سالم الطراونة1452039
شركة علي الشعراء وشركاه1462040
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مؤسسة هالل للمقاوالت االنشائية احمد محمد داود عضيبات2272936
شركة احمد الداودية وشريكه/ شركة دروب العودة للمقاوالت االنشائية2282941
مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت محمد فارس صالح ابو صفية2292944
شركة الكتلة للمقاوالت ذ.م.م2302945
البيدخ للمقاوالت االنشائية شركة ابراهيم حامد الطراونة وشركاه2312948
ستيال للمقاوالت شركة سليمان الزعاترة وشريكته2322981
مؤسسة تامر تادرس للمقاوالت االنشائية تامر نايف موسى تادرس2332986
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شركة هيثم النشاش وشريكه2353004
شركة محمود الزبيدي وولده2363007
شركة محمود ابو ذياب وشريكه2373030
شركة ابو سنينة وشريكه ابو سنينة للمقاوالت 2383036
شركة وشاحي وأبو راس2393037
شركة عصري عبد الكرمي الطراونة وشركاه2403052
شركة كرفان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2413054
شركة اياد دمير وشريكته ايادمير للمقاوالت2423056
شركة احمد ابو فارس وعبد اخلالق احلبالي مياسني للمقاوالت2433058
شركة احمد محمد حسن وأوالده2443059
مؤسسة عادل محمد الصرايرة للمقاوالت عادل محمد عبد اهلل الصرايرة2453063
شركة محمد حمد الطراونة وشركاه رجم الصخري للمقاوالت2463067
شركة معتز خالد ابزاخ وشريكه ابزاخ للبناء واملقاوالت 2473089
مؤسسة لبيب اخلطيب للمقاوالت االنشائية لبيب عبد الرحمن ابراهيم اخلطيب2483106
جودين العاملية للمقاوالت 2493108
شركة ايفرست للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2503111
شركة محمد شاهني وشريكه2513115
شركة منذر املناصير وشركاه2523116
شركة احمد ياسني وشركاه الهتان للمقاوالت االنشائية2533143
شركة ابو هشهش وابو حالوة2543150
شركة بشار ابراهيم الطراونة وشريكه2553160
شركة االحراض للمقاوالت االنشائية ندمي نايف ابراهيم دعابس2563166
شركة البحاث للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2573179
شركة الفياضية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2583180
شركة محمد محمود حسن ابو حماد وشركاه2593187
التالزم للمقاوالت االنشائية عمران ايوب سعيد هداية2603212
شركة محمود القضاة وشركاه2613222
شركة كامل ومعتصم الذنيبات وامجد الرفايعة الرفايعة والذنيبات للمقاوالت االنشائية2623226
شركة عقاب الطراونة وشركاه2633228
شركة االهلية للهندسة املتخصصة ذ.م.م2643232
شركة ورثة عايد العارضة وشركاه2653237
مؤسسة ماجد محمود سلمان عقلة للمقاوالت االنشائية ماجد محمود سلمان عقلة2663243
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شركة اوصاف نصرت هنيه وشريكته اوصفا هنية للمقاوالت1872572
شركة محمد محمود حمد وشريكه1882575
شركة فوزي حمزة سماره وشركاه1892588
شركة زايد حرب ابو نواس وشركاه الصواب للمقاوالت االنشائية 1902595
شركة محمود وعيادة الزعبي1912598
مؤسسة عادل شاهني للمقاوالت 1922619
شركة ابراهيم محمد شحادة مسلم وشركاه ماذن القدس للمقاوالت االنشائية 1932621
مؤسسة حبيبة الرحمن للمقاوالت ناصر حمدان منيزل ابو رمان1942629
شركة منذر التاج ووليد محمود1952630
شركة جمال ابو نواس واوالده1962639
املهندس ماجد الدويكات للمقاوالت االنشائية ماجد سليمان سالمة الدويكات1972645
شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1982651
شركة صالح ابو الكباش وشريكه1992665
شركة العمري وادغيم2002684
شركة محمد عبد املجيد رحال وشريكه املزرعاوي للمقاوالت االنشائية2012689
شركة يوسف محمد وشركاه احملور للمقاوالت 2022694
شركة خليل اخلوري وشركاه2032709
احمد الديرباني للمقاوالت شركة زياد ودعاس2042716
شركة خالد يحيى وشريكته2052729
شركة يوسف عليان وشريكه2062730
شركة احمد وجمال الطراونة2072737
شركة سمير ابو رجب وشركاه شركة ابو رجب للمقاوالت 2082741
شركة االعمدة للمقاوالت االنشائية 2092797
شركة خالد زين الدين وشركاه2102821
شركة مروان اللوزي وشريكه ذ.م.م2112822
شركة مدرار للمقاوالت ذ.م.م2122834
شركة وضاح الشرابي وشريكته اوبال للمقاوالت 2132889
شركة جمال خلف الطروانة وشريكته2142894
مؤسسة الزبدي للمقاوالت محمد خميس علي الزبدي2152895
شركة اشرف زيادين وشركاه2162896
شركة امني عرباش وشريكه2172898
شركة محمد احليت وشريكه2182908
شركة صالح ياسني الطراونة وشركاه للمقاوالت 2192912
شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه روتيل للمقاوالت االنشائية 2202916
شركة ايات احلوراني وشركاه2212918
شركة محمد النعيمات وشريكه مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت 2222922
شركة احمد حسني الرموني وأوالده2232926
مؤسسة حسن ابو جنا للمقاوالت حسن ابراهيم محمد ابو جنا2242927
مؤسسة وليد عبد اجلليل للمقاوالت وليد صبحي حسن عبد اجلليل2252930
مؤسسة اوس الشلبي للمقاوالت اوس صالح سليمان الشلبي2262935
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راكان الصفدي للهندسة واملقاوالت راكان فارس فرح الصفدي3153585
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مؤسسة عادل ابو عوده للمقاوالت االنشائية عادل اسماعيل احمد ابو عوده3253616
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شركة محمد السعود وشريكه الودق للمقاوالت االنشائية3343652
مؤسسة عيسى نعيم حداد للمقاوالت االنشائية عيسى نعيم عيسى حداد3353653
مؤسسة املدن العشرة للمقاوالت االنشائية 3363655
مؤسسة خالد االخرس للمقاوالت االنشائية خالد رباح عطا االخرس3373656
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شركة القضاء والعضايلة اسوار القلعة للمقاوالت االنشائية3423671
شركة وائل رمضان وشريكته3433676
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شركسيان للمقاوالت شركة ميشيل سركسيان وشركاه2673249
مؤسسة ضياء حجاوي للمقاوالت االنشائية ضياء عاصم حسني حجاوي2683254
االنبهار للمقاوالت االنشائية محمد حمود اسحق العجو2693255
شركة محمود ابو هنية وأوالده2703259
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شركة موسى الصرايرة واوالده2763316
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مؤسسة زاهي يعقوب هلشة للمقاوالت االنشائية زاهي يعقوب خلف هلسة2873400
شركة احمد وفادي عميره2883404
شركة ورثة عودة القرمي القرمي للمقاوالت 2893405
سلطان نواش يوسف املعايطة النواش للمقاوالت 2903411
شركة الرؤية الهندسية احلديثة للمقاوالت ذ.م.م2913432
شركة احمد املبيضني وشركاه احمد املبيضني للمقاوالت االنشائية 2923453
مؤسسة درب االردن للمقاوالت محمد احمد عبد السالم ابو عواد2933456
شركة كورونا للمقاوالت ذ.م.م2943477
شركة الريحانة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2953488
شركة وليد ومحمد صايف وشريكتهم2963491
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شركة اميسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3043514
شركة فواز العيادات وشركاه3053522
مؤسسة وائل العزة للمقاوالت االنشائية وائل جنيب احمد العزة3063524
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شركة بسام بني عامر وشريكه3863815
مؤسسة الهيبة للمقاوالت االنشائية عالء جالل حسن النجار3873818
شركة عبد الرحمن احلياري وشركاه / عبد الرحمن احلياري وشركاه للمقاوالت االنشائية 3883821
مؤسسة موسى جيت للمقاوالت االنشائية / موسى حسني محمود جيت3893829
شركة عبد اململكة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3903832
مؤسسة ايوب سليم الفقير للمقاوالت االنشائية / ايوب سليم ابراهيم الفقير3913842
شركة سيف عبد العزيز علوه شريكه3923845
شركة املعتصم باهلل البدارين وشريكه3933850
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مؤسسة احمد علي سعادة للمقاوالت 3993883
شركة الهنوف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4003884
مؤسسة املاسة احلمراء للمقاوالت / يوسف محمد عبده اجلعاعرة4013893
شركة محمد فراح وشركاه4023896
شركة عبد اهلل القاضي وشريكه4033902
شركة وائل محمد صالح وشركاه 4043805
نيشان للمقاوالت االنشائية احمد علي ابراهيم ابو بكر 4053907

تخصص خرسانة مصنعة               الفئة األولى  العدد الكلي )1(      
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شركة مؤسسة صبري فرح الدولية  ذ.م.م 11539

تخصص صيانة ابنية               الفئة األولى العدد الكلي )19(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة االنشاءات الفنية العربية 184

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم النجم اساطع للمقاوالت العامة294

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 3156

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 4207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 5210

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء6342

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم 7426

مؤسسة زياد احلجاج للمقاوالت االنشائية زياد محمد حمدان احلجاج8891

شركة االسعد للهندسة والتعهدات 9226

ساس  لالعمال الهندسية شركة الساكت والشحروري 10307

شركة احللبوني للتعدات ذ. م.م11318
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شركة النسيج للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3483684
مؤسة معاذ يوسف للمقاوالت االنشائية معاذ محمد ابراهيم يوسف3493685
شركة راس اخليمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3503686
شركة النسبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3513688
شركة بيونير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3523690
شركة اراك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3533692
شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3543697
مؤسسة الديني للمقاوالت االنشائية امين حسني اسماعيل الديني3543700
شركة ياس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 3553710
شركة محمد عبد الرزاق وشريكه3563711
شركة درب احلق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 3573712
شركة الكادر الثنائي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3583713
شركة املباني اخلضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3593716
شركة البنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3603720
مؤسسة عدنان مارديني للمقاوالت االنشائية / عدنان سفر حسن مارديني 3613728
شركة ميالنو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3623729
مؤسسة نبيل نصر سعيد للمقاوالت االنشائية نبيل نصر موسى سعيد3633733
نارجن للمقاوالت رأفت عدنان احمد الصواحلة3643741
شركة علي نصر اهلل وشريكته3653744
شركة الهيثم الزهد وشريكته النظرية الهندسية للمقاوالت 3663753
مؤسسة سعود املساعيد للمقاوالت االنشائية سعد طالل سعود املساعيد3673755
مؤسسة مجاهد فائق الق روم 3683760
شركة سامي املطرمي وشريكه3693765
اركان بيت املقدس للمقاوالت االنشائية مهند حسني سليمان 3703766
شركة محمد ارشيد وشريكه ربوع القدس للمقاوالت االنشائية 3713775
شركة دعائم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3723777
شركة ابراهيم الشقور وشريكه ابراهيم الشقور وشريكه3733781
البصمة املميزة للمقاوالت االنشائية / عبد الرحمن تيسير حسن الغامن3743782
شركة عبد احلميد وشريكه الرقيم الهندسية للمقاوالت االنشائية 3753784
شركة االت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3763785
شركة احلردان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3773788
شركة مجدي عالء الدين وشركاه3783793
مؤسسة احمد خالد للمقاوالت احمد خالد احمد غزال3793795
شركة السبع للمقاوالت ذ.م.م3803799
شركة سعد النعيمات وشريكته3813800
مؤسسة الوتن للمقاوالت محمد احمد رشيد محمود3823804
مؤسسة نفاع للمقاوالت العامة عيسى خيرو عقيل ابو نفاع3833805
شركة البانك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3843809
شركة نصار العمارية وشركاه منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية 3853810
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بسام بني عامر وشريكه3863815
مؤسسة الهيبة للمقاوالت االنشائية عالء جالل حسن النجار3873818
شركة عبد الرحمن احلياري وشركاه / عبد الرحمن احلياري وشركاه للمقاوالت االنشائية 3883821
مؤسسة موسى جيت للمقاوالت االنشائية / موسى حسني محمود جيت3893829
شركة عبد اململكة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3903832
مؤسسة ايوب سليم الفقير للمقاوالت االنشائية / ايوب سليم ابراهيم الفقير3913842
شركة سيف عبد العزيز علوه شريكه3923845
شركة املعتصم باهلل البدارين وشريكه3933850
شركة فراس القيسي وشريكه 3943855
شركة فرانكفور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3953861
شركة ابراهيم دلقموني وشريكه3963874
شركة بناء الكرم الزبن للمقاوالت ذ.م.م3973875
شركة اشرف وعمار صالح3983881
مؤسسة احمد علي سعادة للمقاوالت 3993883
شركة الهنوف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4003884
مؤسسة املاسة احلمراء للمقاوالت / يوسف محمد عبده اجلعاعرة4013893
شركة محمد فراح وشركاه4023896
شركة عبد اهلل القاضي وشريكه4033902
شركة وائل محمد صالح وشركاه 4043805
نيشان للمقاوالت االنشائية احمد علي ابراهيم ابو بكر 4053907

تخصص خرسانة مصنعة               الفئة األولى  العدد الكلي )1(      
اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية  ذ.م.م 11539

تخصص صيانة ابنية               الفئة األولى العدد الكلي )19(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة االنشاءات الفنية العربية 184

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم النجم اساطع للمقاوالت العامة294

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 3156

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 4207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 5210

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء6342

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم 7426

مؤسسة زياد احلجاج للمقاوالت االنشائية زياد محمد حمدان احلجاج8891

شركة االسعد للهندسة والتعهدات 9226

ساس  لالعمال الهندسية شركة الساكت والشحروري 10307

شركة احللبوني للتعدات ذ. م.م11318
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة طرابلس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3473682
شركة النسيج للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3483684
مؤسة معاذ يوسف للمقاوالت االنشائية معاذ محمد ابراهيم يوسف3493685
شركة راس اخليمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3503686
شركة النسبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3513688
شركة بيونير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3523690
شركة اراك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3533692
شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3543697
مؤسسة الديني للمقاوالت االنشائية امين حسني اسماعيل الديني3543700
شركة ياس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 3553710
شركة محمد عبد الرزاق وشريكه3563711
شركة درب احلق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 3573712
شركة الكادر الثنائي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3583713
شركة املباني اخلضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3593716
شركة البنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3603720
مؤسسة عدنان مارديني للمقاوالت االنشائية / عدنان سفر حسن مارديني 3613728
شركة ميالنو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3623729
مؤسسة نبيل نصر سعيد للمقاوالت االنشائية نبيل نصر موسى سعيد3633733
نارجن للمقاوالت رأفت عدنان احمد الصواحلة3643741
شركة علي نصر اهلل وشريكته3653744
شركة الهيثم الزهد وشريكته النظرية الهندسية للمقاوالت 3663753
مؤسسة سعود املساعيد للمقاوالت االنشائية سعد طالل سعود املساعيد3673755
مؤسسة مجاهد فائق الق روم 3683760
شركة سامي املطرمي وشريكه3693765
اركان بيت املقدس للمقاوالت االنشائية مهند حسني سليمان 3703766
شركة محمد ارشيد وشريكه ربوع القدس للمقاوالت االنشائية 3713775
شركة دعائم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3723777
شركة ابراهيم الشقور وشريكه ابراهيم الشقور وشريكه3733781
البصمة املميزة للمقاوالت االنشائية / عبد الرحمن تيسير حسن الغامن3743782
شركة عبد احلميد وشريكه الرقيم الهندسية للمقاوالت االنشائية 3753784
شركة االت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3763785
شركة احلردان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3773788
شركة مجدي عالء الدين وشركاه3783793
مؤسسة احمد خالد للمقاوالت احمد خالد احمد غزال3793795
شركة السبع للمقاوالت ذ.م.م3803799
شركة سعد النعيمات وشريكته3813800
مؤسسة الوتن للمقاوالت محمد احمد رشيد محمود3823804
مؤسسة نفاع للمقاوالت العامة عيسى خيرو عقيل ابو نفاع3833805
شركة البانك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3843809
شركة نصار العمارية وشركاه منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية 3853810
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م 192746

شركة جمال عبد اهلل السودة وشريكه202813

شركة احمد احلسنات وشريكه الكبرى للصيانة العامة212901

شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران الهيدان للمقاوالت االنشائية223244

شركة جاسر العنيزات وشريكه جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية 3296 23

تخصص صيانة ابنية             الفئة اخلامسة العدد الكلي )56(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه 190

شركة نايف دعابس وشريكه2355

شركة ابراهيم كريشان وشريكه3407

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م 4472

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية موسى ذياب سالمة النعيمات 5487

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت - شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة6536

مكتب زلطة للتعهدات سمير محمد احمد عودة 7599

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة8648

مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية قاسم ناجي عوض غرايبة9662

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت محمد احمد سليمان بني مصطفى10727

شركة خالد ورمضان عواد وشريكه / مؤسسة الكرمل الهندسية للمقاوالت11800

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه البدر للمقاوالت االنشائية12818

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت مازن علي محمد حجازي13828

شركة واصف هالل عميش وشريكه البركة للمقاوالت 14857

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه15901

عبود للمقاوالت االنشائية شركة “محمد امني” بني نصر وشركاه16912

مؤسسة النداء للمقاوالت مهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة17958

شركة رجا خضر اخلضر وشركاه مؤسسة الدوامية للمقاوالت االنشائية 18959

سكينهة للمقاوالت شركة احمد مصطفى الطراونة وشركاه191105

شركة عماد اجلندي وشركاه مؤسسة اجلندي للعزل والصيانة201159

شركة سليمان البدور وشركاه البدور للمقاوالت العامة211167

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية باسم يوسف حمدان احلمدان221211

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت نضال مجول اليف نصيرات1244 23

مؤسسة حازم للمقاوالت خضر حسن حسني عباس السلمان241245

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 251360

شركة خليل املالطي وشريكه261423

مؤسسة الشويخ للمقاوالت مهند ابراهيم سليمان الشويخ271441
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م 12403

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة13423

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت برهان الدين حسني عبد الفتاح نور14786

مؤسسسة اليعقوب للمقاوالت 151031

شركة دار عمان الديكور ذ.م.م 161366

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكرمي عواد الشديفات171788

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 181846

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م 192235

تخصص صيانة ابنية               الفئة الثالثة العدد الكلي )3(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة املعمارية للمقاوالت شركة عبد احلكيم راجح جودة 1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت2854

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه31702

تخصص صيانة ابنية                الفئة الرابعة العدد الكلي )23(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م  1217

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت جمال ناظم محمود مدلل41013

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونة للمقاوالت 51058

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية61174

الرئيس للمقاوالت شركة محمود ابو قلة وشركاه71311

شركة خالد وفيصل املرايات 81567

العنود للمقاوالت 91577

مؤسسة الرموز للمقاوالت نصر محمد سالم عسكري101670

شركة مهند املهيرات وشريكته 111984

مؤسسة سعادة زاهدة للمقاوالت االنشائية سعادة عمر رسمي زاهدة122164

مؤسسة جبريل الزبيدي للمقاوالت جبريل صالح حسني الزبيدي132297

شركة الرأي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 142311

شركة جعفر عبد اهلل خصاونة وشريكه نتاليا للمقاوالت االنشائية152390

شركة فوزي الفسفوس وشريكه املجسات للمقاوالت 162476

بني عبيد للمقاوالت شركة ابراهيم بهجت اخلصاونة وشركاه172544

املصمم للمقاوالت االنشائية رامي صبري محمد خضير182560
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م 192746

شركة جمال عبد اهلل السودة وشريكه202813

شركة احمد احلسنات وشريكه الكبرى للصيانة العامة212901

شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران الهيدان للمقاوالت االنشائية223244

شركة جاسر العنيزات وشريكه جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية 3296 23

تخصص صيانة ابنية             الفئة اخلامسة العدد الكلي )56(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه 190

شركة نايف دعابس وشريكه2355

شركة ابراهيم كريشان وشريكه3407

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م 4472

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية موسى ذياب سالمة النعيمات 5487

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت - شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة6536

مكتب زلطة للتعهدات سمير محمد احمد عودة 7599

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة8648

مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية قاسم ناجي عوض غرايبة9662

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت محمد احمد سليمان بني مصطفى10727

شركة خالد ورمضان عواد وشريكه / مؤسسة الكرمل الهندسية للمقاوالت11800

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه البدر للمقاوالت االنشائية12818

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت مازن علي محمد حجازي13828

شركة واصف هالل عميش وشريكه البركة للمقاوالت 14857

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه15901

عبود للمقاوالت االنشائية شركة “محمد امني” بني نصر وشركاه16912

مؤسسة النداء للمقاوالت مهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة17958

شركة رجا خضر اخلضر وشركاه مؤسسة الدوامية للمقاوالت االنشائية 18959

سكينهة للمقاوالت شركة احمد مصطفى الطراونة وشركاه191105

شركة عماد اجلندي وشركاه مؤسسة اجلندي للعزل والصيانة201159

شركة سليمان البدور وشركاه البدور للمقاوالت العامة211167

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية باسم يوسف حمدان احلمدان221211

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت نضال مجول اليف نصيرات1244 23

مؤسسة حازم للمقاوالت خضر حسن حسني عباس السلمان241245

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 251360

شركة خليل املالطي وشريكه261423

مؤسسة الشويخ للمقاوالت مهند ابراهيم سليمان الشويخ271441

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 184

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م 12403

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة13423

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت برهان الدين حسني عبد الفتاح نور14786

مؤسسسة اليعقوب للمقاوالت 151031

شركة دار عمان الديكور ذ.م.م 161366

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكرمي عواد الشديفات171788

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 181846

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م 192235

تخصص صيانة ابنية               الفئة الثالثة العدد الكلي )3(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة املعمارية للمقاوالت شركة عبد احلكيم راجح جودة 1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت2854

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه31702

تخصص صيانة ابنية                الفئة الرابعة العدد الكلي )23(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م  1217

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت جمال ناظم محمود مدلل41013

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونة للمقاوالت 51058

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية61174

الرئيس للمقاوالت شركة محمود ابو قلة وشركاه71311

شركة خالد وفيصل املرايات 81567

العنود للمقاوالت 91577

مؤسسة الرموز للمقاوالت نصر محمد سالم عسكري101670

شركة مهند املهيرات وشريكته 111984

مؤسسة سعادة زاهدة للمقاوالت االنشائية سعادة عمر رسمي زاهدة122164

مؤسسة جبريل الزبيدي للمقاوالت جبريل صالح حسني الزبيدي132297

شركة الرأي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 142311

شركة جعفر عبد اهلل خصاونة وشريكه نتاليا للمقاوالت االنشائية152390

شركة فوزي الفسفوس وشريكه املجسات للمقاوالت 162476

بني عبيد للمقاوالت شركة ابراهيم بهجت اخلصاونة وشركاه172544

املصمم للمقاوالت االنشائية رامي صبري محمد خضير182560
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ.م.م 5404

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم6426

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 7624

شركة يوسف الذنيبات وشركاه81574

تخصص منشآت معدنية                الفئة الثانية العدد الكلي )13(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة سالم ذياب الطراونة واوالده198

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت2572

شركة التاج لالعمال احلديدية3639

شركة فيصل القروم وشريكه4869

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 5986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت61031

شركة فوزي النجار وشريكه71263

شركة مؤيد مصلح ومصطفى مصلح / املرساة لالشغال املعدنية واملقاوالت االنشائية 81816

شركة محمد اسماعيل محمود وشريكه القناديل الهندسية للمقاوالت91935

شركة ابو هنطش وعمرو مصانع الوفاء للمنشآت املعدنية101979

شركة نقابة ميساب للهندسة112968

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 123070

شركة الحللو التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 133650

تخصص منشأت معدنية                الفئة الثالثة العدد الكلي )16(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م 1357

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م 2819

الكفاوين للمقاوالت االنشائية شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه 3884

شركة املجموعة الفنية للهندسة والصيانة ذ.م.م 41285

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت عبد الرحمن احمد سالمة الذنيبات51305

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م 61411

شركة خالد وفيصل املرايات71567

شركة هشام مراد وشركاه / الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة81695

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية ابراهيم اندريا بطرس الشامي92208

شركة التقنية للهندسة واالنشاءات املعدنية ذ.م.م 102552

شركة املتميزون للهياكل املعدنية ذ.م.م 113109

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجيا ذ.م.م 123129
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمد ابو الرب وشريكته 281498

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت 291500

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية احمد محمد حسن معيقل301657

شركة االعمار الفنية احملدودة ذ.م.م 311735

الشركة االنشائية للعزل الكيماوي321758

شركة محمود عمر الفرج وشركائه331772

كنار للمقاوالت املتخصصة شركة محمد ناصر النابلسي وشريكته 341777

مؤسسة ديسا لالبنية واملقاوالت حسن خليل عبد الكرمي الديسي351969

مؤسسة ملا للمقاوالت عبد العزيز عبد اهلل علي العربيات362068

شركة شامي والعدوان القارب للمقاوالت 372139

شركة احمد سعد وشريكته مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت 382191

شركة الوثاق للمقاوالت ذ.م.م 402558

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 412574

مؤسسة احمد خضر موسى دوامية للمقاوالت احمد خضر موسى دوامية422620

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه432778

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت 442922

شركة اجلدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 453147

شركة سعيد ابو دعابس واوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 463219

شركة محمود مصطفى ابو احلسن وشريكه ابو احلسن وقازان للمقاوالت االنشائية 473554

شركة امين ابو عمرو وشريكه/ املجهار للمقاوالت االنشائية 483561

شركة مطيعة عكور وشريكها عكور للمقاوالت االنشائية 493634

مروج بيت سيرا للمقاوالت االنشائية / ذياب محمود ذياب احلاج503670

شركة النسبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 513688

شركة سعد النعيمات وشريكته 523800

شركة العجالني واخلريبات ربوع مادبا للمقاوالت 533808

شركة نصار العمارين وشركاه منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية 543810

مؤسسة حمزة العلكومي للمقاوالت االنشائية حمزة محمد عبد الكرمي العلكومي553846

شركة وليد العمرو وشركاه563847

تخصص منشآت معدنية                الفئة األولى العدد الكلي )8(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة جنم للهندسة والتعدات ذ.م.م  178

شركة املنشأت احلديثة ذ.م.م 2149

شركة عاشور للصناعة والتجارة3176

شركة )االبنية اجلاهزة ( مساهمة خاصة4277
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمود داود الطراونة وشركاه28894

شركة حسان الكوز وشريكه حسان الكوز واوالده29956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه301127

مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي  311210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 321221

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 331334

شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت ذ.م.م 341619

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 351704

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م 361991

شركة مناجم لتطوير التعدين ذ.م.م 372428

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 382651

شركة معان للمقاوالت ذ.م.م 392677

شركة وادي رم للمقاوالت ذ.م.م 402815

شركة اركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينية ذ.م.م 412825

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين423589

العدد الكلي )10(              تخصص أشغال ترابية / حفريات وحفريات للتعدين                           الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 1144

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م 2151

شركة املشاريع املتحدة3155

شركة ابو جلود للطرق واالبنية4235

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 5236

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 6243

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 7624

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م 81158

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد91700

شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة 102372

العدد الكلي )10(              تخصص أشغال ترابية / حفريات وحفريات للتعدين                          الفئة الثالثة

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 1179

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه2181

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري 3352

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه4499
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة محي الدين عومير للهياكل املعدنية محي الدين محمد جبارة عومير133530

شركة معادن للمقاوالت واالنشاءات ذ.م.م 143591

شركة سما للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 153673

شركة االئتالف لالشغال املعدنية ذ.م.م 163904

املجال اشغال متخصصة
العدد الكلي )42(              تخصص أشغال ترابية / حفريات وحفريات للتعدين                           الفئة األولى

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة ابو حليمة اخوان339

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م 459

شركة ابناء خلف الطراونة593

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات 6100

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده7114

شركة االليات العامة8119

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت  ذ.م.م 13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 14262

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت15274

شركة االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة كوميدات ذ.م.م 16275

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 17292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة18301

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه19306

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه23441

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م  مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 24493

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 25748

شركة علي صالح الطراونة واوالده/ الفال للمقاوالت االنشائية26792

شركة حمد وموسى عطية القيسي27876
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 351704
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته101790

شركة سفيان الناصر واوالده 111825

شركة عبد اهلل عواد واوالده عبد اهلل عواد واوالده للمقاوالت121952

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية131982

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الثانية العدد الكلي )2(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات1268
شركة الدولية لعقود االنشاءات واالتصاالت ذ.م.م 21792

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الثالثة العدد الكلي )5(        

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 1431

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق21487

شركة موسى سعاده وشريكه31716

شركة منير بوشه وشركاه باريوم للمقاوالت االنشائية 41858

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي االردن الصناعية53292

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الرابعة العدد الكلي )16(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة دبابنة للتعهدات سامح متري يوسف دبابنة1223

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م2472

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه3647

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه4998

مؤسسة املنجل للمقاوالت شركة الزعاترة والنجار51534

االوس للمقاوالت شركة سائدة غالب عوض وشركائها61629

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية احمد كمال خميس جبر 71697

مؤسسة خالد جميل للمقاوالت خالد جميل محمد محسن81966

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية92250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 102312

شركة التفوق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 112703

شركة حازم الصرايرة وشركاه اسرار البتراء للمقاوالت 123392

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م 133498

شركة صوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م اجلبال الراسخة للمقاوالت 143730

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م153806

شركة التواصل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 163857
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة 5510

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه61568

مؤسسة موسى الشلبي وشركاه71691

شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 81726

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م93358

شركة محمد نزال اخلمايسة احلجايا وشريكه 103754

تخصص أعمال تركيب منشات صناعية               الفئة األولى العدد الكلي )1(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عاشور للصناعة والتجارة1176

العدد الكلي )1(                 تخصص اعمال تركيب منشات صناعية              الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 1986

العدد الكلي )1(                تخصص انشاء سدود               الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م  مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 1493

العدد الكلي )2(             تخصص حفر ابار املياه                       الفئة 0

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة بيع وصيانة املعدات احملدودة مؤسسة بيع وصيانة املعدات احملدودة11063
شركة مجموعة املوقع للخدمات وحفر االبار ذ.م.م 21553

تخصص شبكات اتصاالت                 الفئة األولى العدد الكلي )13(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم175

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 4274

شركة حربي شبيالت واوالده5414

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م 6503

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 7748

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 8986

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 91704
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته101790

شركة سفيان الناصر واوالده 111825

شركة عبد اهلل عواد واوالده عبد اهلل عواد واوالده للمقاوالت121952

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية131982

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الثانية العدد الكلي )2(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات1268
شركة الدولية لعقود االنشاءات واالتصاالت ذ.م.م 21792

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الثالثة العدد الكلي )5(        

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 1431

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق21487

شركة موسى سعاده وشريكه31716

شركة منير بوشه وشركاه باريوم للمقاوالت االنشائية 41858

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي االردن الصناعية53292

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الرابعة العدد الكلي )16(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م2472
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شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية92250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 102312

شركة التفوق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 112703

شركة حازم الصرايرة وشركاه اسرار البتراء للمقاوالت 123392

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م 133498

شركة صوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م اجلبال الراسخة للمقاوالت 143730

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م153806

شركة التواصل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 163857
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة 5510

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه61568

مؤسسة موسى الشلبي وشركاه71691

شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 81726

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م93358

شركة محمد نزال اخلمايسة احلجايا وشريكه 103754

تخصص أعمال تركيب منشات صناعية               الفئة األولى العدد الكلي )1(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عاشور للصناعة والتجارة1176

العدد الكلي )1(                 تخصص اعمال تركيب منشات صناعية              الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 1986

العدد الكلي )1(                تخصص انشاء سدود               الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م  مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 1493

العدد الكلي )2(             تخصص حفر ابار املياه                       الفئة 0

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة بيع وصيانة املعدات احملدودة مؤسسة بيع وصيانة املعدات احملدودة11063
شركة مجموعة املوقع للخدمات وحفر االبار ذ.م.م 21553

تخصص شبكات اتصاالت                 الفئة األولى العدد الكلي )13(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم175

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 4274

شركة حربي شبيالت واوالده5414

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م 6503

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 7748

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 8986

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 91704
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تخصص اشغال خرسانية / جسور وتقاطعات واالنفاق                الفئة الثانية العدد الكلي )7(    
اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة محمد جراد الطراونة واوالده1114
الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 2217
شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م 3819
شركة محمود داود الطراونة وشركاه4894
شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م 51411
شركة امين عمرو وشريكه62398
شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 72651

تخصص انشاء طرق              الفئة األولى العدد الكلي )32(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الونية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابناء خلف الطراونة493

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 5100

شركة محمد جراد الطراونة واوالده6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 13236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 14245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 15262

شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت16274

شركة االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة كوميدات ذ.م.م 17275

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 18292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة19301

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 23493

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748

شركة حسان الكوز وشريكه الكوز واوالده25956
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املجال طرق 
تخصص اشغال خرسانية / جسور وتقاطعات واالنفاق                       الفئة األولى العدد الكلي )33(    

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12
الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214
شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359
شركة االنشاءات الفنية العربية 484
شركة ابناء خلف الطراونة593
شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 6100
شركة الهندسة املدنية ذ.م.م 7115
شركة االليات العامة8119
شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 9144
ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده10154
شركة املشاريع املتحدة11155
شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 12156
شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 13184
شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه14207
 شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 15229
شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية 16233
شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 17245
شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 18262
شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م  مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 19274
شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 20292
شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 21431
شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات22493
شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 23624
شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748
شركة حسان الكوز وشريكه حسان الكوز واوالده25956
مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر261210
شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م مؤسسة املهندس امين اخلضيري للمقاوالت271317
شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 281334
شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 291704
الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه301775
شركة سفيان الناصر وأوالده311825
شركة درويش بسيسو وشركاه 321826
شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي األردن الصناعية333292
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تخصص اشغال خرسانية / جسور وتقاطعات واالنفاق                الفئة الثانية العدد الكلي )7(    
اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة محمد جراد الطراونة واوالده1114
الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 2217
شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م 3819
شركة محمود داود الطراونة وشركاه4894
شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م 51411
شركة امين عمرو وشريكه62398
شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 72651

تخصص انشاء طرق              الفئة األولى العدد الكلي )32(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الونية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابناء خلف الطراونة493

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 5100

شركة محمد جراد الطراونة واوالده6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 13236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 14245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 15262

شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت16274

شركة االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة كوميدات ذ.م.م 17275

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 18292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة19301

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 23493

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748

شركة حسان الكوز وشريكه الكوز واوالده25956
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املجال طرق 
تخصص اشغال خرسانية / جسور وتقاطعات واالنفاق                       الفئة األولى العدد الكلي )33(    

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12
الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214
شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359
شركة االنشاءات الفنية العربية 484
شركة ابناء خلف الطراونة593
شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 6100
شركة الهندسة املدنية ذ.م.م 7115
شركة االليات العامة8119
شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 9144
ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده10154
شركة املشاريع املتحدة11155
شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 12156
شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 13184
شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه14207
 شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 15229
شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية 16233
شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 17245
شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 18262
شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م  مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 19274
شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 20292
شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 21431
شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات22493
شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 23624
شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748
شركة حسان الكوز وشريكه حسان الكوز واوالده25956
مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر261210
شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م مؤسسة املهندس امين اخلضيري للمقاوالت271317
شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 281334
شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 291704
الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه301775
شركة سفيان الناصر وأوالده311825
شركة درويش بسيسو وشركاه 321826
شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي األردن الصناعية333292



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 195

تخصص انشاء طرق               الفئة الثالثة العدد الكلي )30(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد وأوالده1154
شركة حدادين الهندسية للمقاوالت2156
مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت شركة حسن اسماعيل الرب وشريكه3162
شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت4179
شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م 5281
مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه6306
شركة احمد محمد املعابرة وشركاه 7311
شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 8329
مؤسسة اجلابر للتعهدات واالعمال املدنية شركة محمد اللوزي وأوالده للتعهدات واالعمال املدنية9331
مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي  محمود حموده10423
شركة عثمان وشاحي وشركاه11665
شركة موسى اجليوسي وشركاه12692
شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة13787
شركة الدراس للمقاوالت 141026
شركة زياد السكران وأوالده151076
مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت شركة ورثة هاني النسور161130
شركة سعد العليمات وشركاه171404
شركة عباد اسبيتان وشريكه مؤسسة اسبيتان للهندسة واملقاوالت العامة181509
شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت 191619
شركة غالب ابو جريس وشركاه201688
شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 211726
شركة حماد سالم الطراونة وأوالده221795
شركة عياش ابو العيسى وشركاء ديا للمقاوالت االنشائية 231849
شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م 241939
مؤسسة رائد النسور للمقاوالت االنشائية رائد محمد يوسف النسور 252016
شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم262363
شركة عيسى محمد الرجوب واوالده272507
املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية خليل عبد اجلليل خليل ابو اجللود282655
شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي االردن الصناعية293292
شركة اركم ابو شريخ وشريكته 303317
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه261127

مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر271210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 281221

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 291334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 301704

شركة ابناء علي الزعبي 311786

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م 322235

تخصص انشاء طرق                الفئة الثانية العدد الكلي )26(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

العصر للتعهدات شركة صادق حسني واوالده119

شركة ابو حليمة اخون239

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م3144

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م 4151

شركة ابو جلود للطرق واالبنية5235

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت6243

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية شركة عارف البرغوثي وشريكه7377

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه8441

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه9499

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية 10792

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده للمقاوالت 11831

شركة وادي االردن للمقاوالت االنشائية شركة جميل ابو شريخ وشريكه12852

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي13859

شركة محمود داود الطراونة وشركاه14894

شركة عمر ابو حليمة واوالده15939

شركة احمد داود الطراونة وأوالده161007

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م مؤسسة املهندس امين اخلضيري للمقاوالت171317

شركة عادل ابو سل واوالده عادل ابو سل للمقاوالت181328

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي للتعهدات العامة191384

شركة احمد حيمور وشركاه201585

شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت ذ.م.م 211619

الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه221775

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م231991

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه242474

تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 252651

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م 263498
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تخصص انشاء طرق               الفئة الثالثة العدد الكلي )30(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد وأوالده1154
شركة حدادين الهندسية للمقاوالت2156
مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت شركة حسن اسماعيل الرب وشريكه3162
شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت4179
شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م 5281
مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه6306
شركة احمد محمد املعابرة وشركاه 7311
شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 8329
مؤسسة اجلابر للتعهدات واالعمال املدنية شركة محمد اللوزي وأوالده للتعهدات واالعمال املدنية9331
مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي  محمود حموده10423
شركة عثمان وشاحي وشركاه11665
شركة موسى اجليوسي وشركاه12692
شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة13787
شركة الدراس للمقاوالت 141026
شركة زياد السكران وأوالده151076
مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت شركة ورثة هاني النسور161130
شركة سعد العليمات وشركاه171404
شركة عباد اسبيتان وشريكه مؤسسة اسبيتان للهندسة واملقاوالت العامة181509
شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت 191619
شركة غالب ابو جريس وشركاه201688
شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 211726
شركة حماد سالم الطراونة وأوالده221795
شركة عياش ابو العيسى وشركاء ديا للمقاوالت االنشائية 231849
شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م 241939
مؤسسة رائد النسور للمقاوالت االنشائية رائد محمد يوسف النسور 252016
شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم262363
شركة عيسى محمد الرجوب واوالده272507
املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية خليل عبد اجلليل خليل ابو اجللود282655
شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي االردن الصناعية293292
شركة اركم ابو شريخ وشريكته 303317
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه261127

مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر271210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 281221

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 291334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 301704

شركة ابناء علي الزعبي 311786

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م 322235

تخصص انشاء طرق                الفئة الثانية العدد الكلي )26(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة وادي االردن للمقاوالت االنشائية شركة جميل ابو شريخ وشريكه12852

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي13859

شركة محمود داود الطراونة وشركاه14894

شركة عمر ابو حليمة واوالده15939

شركة احمد داود الطراونة وأوالده161007

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م مؤسسة املهندس امين اخلضيري للمقاوالت171317

شركة عادل ابو سل واوالده عادل ابو سل للمقاوالت181328

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي للتعهدات العامة191384

شركة احمد حيمور وشركاه201585

شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت ذ.م.م 211619

الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه221775

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م231991

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه242474

تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 252651

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م 263498
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده351333

شركة مشهور احمد الدويري وشركاه مؤسسة الدويري اخوان361367

شركة محمود عبد النبي كريشان واوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 371382

شركة العدل للمقاوالت ذ.م.م 381386

شركة سليمان النعيمات وشركاه سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية 391548

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه401568

شركة ربيع ومهند الطوال مؤسسة الطوال للمقاوالت 411582

شركة احمد عايش وشركاه مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات 421583

شركة احمد صالح محسني الدردور431594

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م 441673

شركة طه ابو جنم وشركاه نسر اجلنوب للمقاوالت االنشائية 451692

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد461700

 شركة توفيق ابراهيم وشركاه471744

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته481790

شركة عوض سالم الطراونة واوالده491817

شركة امجد موسى الطراونة وشركاه ابن جراد للمقاوالت االنشائية 501820

شركة درويش بسيسو وشركاه511826

شركة زياد املعابرة واوالده 521830

شركة هوج للمقاوالت ذ.م.م 531901

شركة محمد السكران وشركاه للمقاوالت محمد السكران وشركاه للمقاوالت 541936

شركة همالن ابو هالله وشركاه الهمالن للمقاوالت 552009

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م 562013

شركة وحيد دقامسة وشركاه572021

شركة صالح الدين ابو الهيجاء وشريكته زحلة للمقاوالت 582081

شركة اسماعيل العميري وشركاه اسماعيل العميري للمقاوالت  592096

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه602124

مؤسسة سالم ابو هزاع للمقاوالت سالم محمد سالم ابو هزاع612144

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية شركة نزار احلوامدة وشركاه 622177

نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه632224

شركة سائد ابو شريخ وشريكه642278

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه652331

شركة  احلسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 662349

شركة مهند املغربي وشركاه املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية672366

شركة جمال حسن وشركاه يالو للمقاوالت االنشائية 682413

شركة ابو الفضل شهاب وشريكه692420
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تخصص انشاء طرق              الفئة الرابعة العدد الكلي )115(        

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة ورثة سهيل زين شموط ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية142

شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي خالد واحمد وموسى244

شركة األعمال العربية للتعهدات ذ.م.م مؤسسة االعمال العربية للتعهدات372

شركة جنيب عمارين وشركاه للتعهدات495

شركة سالم ذياب الطراونة واوالده 598

شركة حسن العالونة واوالده حسن العالونة واوالده للمقاوالت االنشائية6133

مؤسسة املشاعل للمقاوالت شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت7153

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه8181

شركة ابناء عبد اهلل احلوراني9253

شركة عبد الكرمي النسور وشريكه مكتب النسور للتعهدات10254

شركة ادريس البيايضة وأوالده 11260

مكتب بسام للتعهدات واالبنية والطرق واحلفريات شركة ورثة عبد اهلل حسني12300

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري13325

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمة وشركاهم الطرقات العامة للمقاوالت 14380

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م 15472

املؤسسة الفنية للبناء شركة سند ابراهيم وحدادين وشركاهم16496

شركة عبد احمليد سالم اجلرابعة وشركاه 17510

شركة مد اهلل الطراونة وشركاه18544

شركة يوسف الطراونة واوالده يوسف عبد اهلل الطراونة واوالده للمقاوالت19568

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم20605

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت علي ابراهيم حسني ابو شنار21607

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية22623

مؤسسة الهويدي للمقاوالت شركة هاني عصام احمد عليان الهويدي وشركاه23638

مؤسسة عزمي احمد حرب للمقاوالت االنشائية عزمي احمد يوسف عوده24677

مؤسسة ياسر محسن ابو عبيد للمقاوالت االنشائية ياسر محسن علي ابو عبيد25751

مؤسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم26756

شركة فيصل القروم وشريكه27869

مؤسسة الربابعة للمقاوالت احمد مصطفى احمد ربابعة28874

شركة رجا خضر اخلضر وشركاه مؤسسة الدوامية للمقاوالت االنشائية 29959

مكتب علي حسني للتعهدات علي حسن محمد حسني301011

مؤسسة املشرق العربي للمقاوالت هاني احمد محمد قصقص311073

شركة شريف العمايرة واوالده321133

شركة احمد السكايف وشريكته احمد السكايف للمقاوالت االنشائية331199

شركة ورثة جهاد تيم وشركاهم مؤسسة ابناء تيم للمقاوالت االنشائية341253
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده351333

شركة مشهور احمد الدويري وشركاه مؤسسة الدويري اخوان361367

شركة محمود عبد النبي كريشان واوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 371382

شركة العدل للمقاوالت ذ.م.م 381386

شركة سليمان النعيمات وشركاه سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية 391548

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه401568

شركة ربيع ومهند الطوال مؤسسة الطوال للمقاوالت 411582

شركة احمد عايش وشركاه مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات 421583

شركة احمد صالح محسني الدردور431594

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م 441673

شركة طه ابو جنم وشركاه نسر اجلنوب للمقاوالت االنشائية 451692

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد461700

 شركة توفيق ابراهيم وشركاه471744

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته481790

شركة عوض سالم الطراونة واوالده491817

شركة امجد موسى الطراونة وشركاه ابن جراد للمقاوالت االنشائية 501820

شركة درويش بسيسو وشركاه511826

شركة زياد املعابرة واوالده 521830

شركة هوج للمقاوالت ذ.م.م 531901

شركة محمد السكران وشركاه للمقاوالت محمد السكران وشركاه للمقاوالت 541936

شركة همالن ابو هالله وشركاه الهمالن للمقاوالت 552009

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م 562013

شركة وحيد دقامسة وشركاه572021

شركة صالح الدين ابو الهيجاء وشريكته زحلة للمقاوالت 582081

شركة اسماعيل العميري وشركاه اسماعيل العميري للمقاوالت  592096

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه602124

مؤسسة سالم ابو هزاع للمقاوالت سالم محمد سالم ابو هزاع612144

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية شركة نزار احلوامدة وشركاه 622177

نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه632224

شركة سائد ابو شريخ وشريكه642278

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه652331
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تخصص انشاء طرق              الفئة الرابعة العدد الكلي )115(        

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة انفيتيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1053723

شركة الراين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1063726

شركة خالد احمد الدردور وشركاه1073756

شركة مبادئ البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م مبادئ البناء االحترافية للمقاوالت االنشائية 1083759
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شركة ياسر محمد مسعود وشركاه فادي وياسر للمقاوالت االنشائية1103783

شركة حروف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1113796

شركة مونتريال للمقاوالت ذ.م.م 1123819

شركة عبد املجيد القراونة وشريكته 1133820

شركة محمد احمد صالح الدردور وشركاه محمد الدردور وشركاه للمقاوالت االنشائية 1143838

شركة مروان احلوراني وشركاه سفوح مؤتة للمقاوالت االنشائية 1153869

تخصص انشاء طرق              الفئة اخلامسة العدد الكلي )72(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة السويطي للتعهدات العامة15

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه238

شركة الوشاحي للتعهدات 3102

شركة سمارة يوسف للمقاوالت ذ.م.م  املنيب للمقاوالت االنشائية4116

شركة ابناء محمد سعيد عودة 5125

شركة ابناء ابراهيم العمايرة عرفات ورافت ومحمد وعلي 6312

البيادر للمقاوالت شركة عزمي احمد لوخن وشركاه7415

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت 8572

مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية قاسم ناجي عوض غرايبة9662

شركة عبد القادر ابو دية وشركاه صافا للمقاوالت 10721

مؤسسة ابو حمره للتعهدات حسن احمد سلمان ابو حمره 11753

شركة محمد العيدي وأوالده ذ.م.م 12819

شركة احلويان والقسوس احلويان والقسوس للمقاوالت االنشائية 13840

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه14850

شركة عبد احلسني املناصير وشركاه 15899

مؤسسة امليادين للمقاوالت شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت16929

شركة عامر عبد السالم دبش وولده17974

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه 18998

شركة محمد الكوز وشريكه191010

شركة رائد ياسني اجلرابعة وشريكه201096

مؤسسة العيسى للمقاوالت عادل داوود عبد عيسى211135
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو شلفة وشركاه انور ابو شلفة وشركاه للمقاوالت االنشائية 702436

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت محمد احمد داود الطراونة 712455

شركة احمد البيطار وشريكه722467

شركة خلف ومحمد وخليفة املعادات املنظومة االردنية للمقاوالت االنشائية732472

شركة محمد النوافلة وشريكه طويالن للمقاوالت االنشائية 742570

مؤسسة خليل اخلوالدة للمقاوالت خليل ادريس مصطفى اخلوالدة752771

شركة جمال خلف الطراونة وشريكته 762894

شركة فيصل ابو طالب وشركاه772955

شركة الصاحلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 782961

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 792965

شركة الطالب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 803025

شركة بالل الفقير وشركاه بالل الفقير وشركاه للمقاوالت 813090

شركة عدنان ابو سل وشركاه عدنان ابو سل للمقاوالت االنشائية 823010

شركة عقاب الطراونة وشركاه 833228

شركة ماجد محمود سلمان عقلة للمقاوالت االنشائية ماجد محمود سلمان عقلة843243

الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية 853282

شركة عبد اهلل الهالالت وشريكه863285

مؤسسة روابي اللجون للمقاوالت االنشائية احمد عادل احمد محمود873305

شركة حسن ابراهيم معمر النوافلة وشريكه883319

شركة النسور والزغول وشركاهم 893335

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م 903358

شركة عدنان احلوامدة وأوالده 913363

شركة سمير الكوز وشركاه سمير الكوز للهندسة واملقاوالت923368

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية موسى احمد عيسى السكايف933378

شركة محمد حسني القرعان وشريكه تضاريس للمقاوالت االنشائية943389

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية عبد الرحمن يوسف خميس رمضان953483

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 963553

شركة االبداعات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 973572

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين983589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت شادي عادل عبد احلميد ابو سل993592

شركة محمد علي السويطي واوالده 1003638

شركة باسم عيسى الرجوب وشريكه1013651

مؤسسة فادي الكوز للمقاوالت االنشائية فادي عبد السالم محارب الكوز1023654

شركة املالذ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1033675

شركة احمد الدويري وشركاه سهم الشمال للمقاوالت 1043678
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بوادي اجلنوب للمقاوالت 573364

شركة محمد عطا اهلل خلف الطراونة وأخوانه 583398

شركة الطراونة واحلوراني593510
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شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 4243

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م 5281

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم 6364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 7431

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه 8441

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه 9499

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت علي ابراهيم حسني ابو شنار 10607

مؤسسة الهويدي للمقاوالت شركة هاني عصام احمد عليان الهويدي وشركاه 11638

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده محمد خلف ابراهيم الطراونة وأوالده للمقاوالت 12831

شركة الدراس للمقاوالت 131026

شركة شريف العمايرة واوالده 141133

شركة احمد السكايف وشريكته احمد السكايف للمقاوالت االنشائية 151199

شركة محمد اسماعيل علي واوالده 161599

شركة توفيق  ابراهيم وشركاه 171744

شركة امجد موسى الطراونة وشركاه ابن جراد للمقاوالت االنشائية 181820

شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م 191939

نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه 202224

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم 212363

شركة مهند املغربي وشركاه املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية 222366

شركة ابو شلفة وشركاه انور ابو شلفة وشركاه للمقاوالت االنشائية 232436

شركة جمال خلف الطراونة وشريكته 242894

شركة الصاحلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 252961

شركة بالل الفقير وشركاه بالل الفقير وشركاه للمقاوالت 263090

شركة حسن ابراهيم معمر النوافلة وشريكه 273319

شركة النسور والزغول وشركاهم283335

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م 293358

بوادي اجلنوب للمقاوالت 303364

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية موسى احمد عيسى السكايف 313378

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية عبد الرحمن يوسف خميس رمضان 323483

شركة عمر ياسني صالح وشركاه 333589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت شادي عادل عبد احلميد ابو سل343592

تخصص صيانة طرق               الفئة الرابعة العدد الكلي )1(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة هوج للمقاوالت ذ.م.م 11901
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مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر 191210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 201221

شركة عادل ابو سل وأوالده عادل ابو سل للمقاوالت 211328

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 221704

شركة ابناء علي الزعبي 231786

شركة حماد سالم الطراونة واوالده 241795

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م 251991

املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية خليل عبد اجلليل خليل ابو اجللود262655
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شركة احمد محمد املعابرة وشركاه 2311

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمة وشركاهم الطرقات العامة للمقاوالت 3380

شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة وشركاه 4510

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية 5792

شركة احمد داود الطراونة واوالده 61007

شركة زياد السكران واوالده 71076

شركة سعد العليمات وشركاه 81404
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شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه132474
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مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م 2151

شركة ابو جلود للطرق واالبنية 3235
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تخصص صيانة طرق               الفئة الرابعة العدد الكلي )1(       
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة حماد سالم الطراونة واوالده 241795
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املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية خليل عبد اجلليل خليل ابو اجللود262655

تخصص خلطات اسفلتية                الفئة الثانية العدد الكلي )16(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

العصر للتعهدات شركة صادق حسني وأوالده119

شركة احمد محمد املعابرة وشركاه 2311
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شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية 5792

شركة احمد داود الطراونة واوالده 61007

شركة زياد السكران واوالده 71076

شركة سعد العليمات وشركاه 81404

شركة احمد حيمور وشركاه 91585

شركة غالب ابو جريس وشركاه101688

شركة عوض سالم الطراونة وأوالده111817

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م122235

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه132474

شركة عيسى محمد الرجوب واوالده 142507

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 152651

شركة باسم عيسى الرجوب وشريكه 163651

تخصص خلطات اسفلتية                الفئة الثالثة العدد الكلي )34(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة حسن العالونة واوالده حسن العالونة واوالده للمقاوالت االنشائية 1133

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م 2151

شركة ابو جلود للطرق واالبنية 3235
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تخصص كهرباء                 الفئة الثانية العدد الكلي )7(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات167

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م2292

شركة حربي شبيالت واوالده 3414

مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سليمان محمد احلياري4488

شركة كامل ابو حمدان وشركاه كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت 51904

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية 61982

شركة املنتصر للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 72114

تخصص كهرباء                الفئة الثالثة العدد الكلي )50(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة غازي حمدان وشريكه1157

مؤسسة دبابنة للتعهدات سامح متري يوسف دبابنة2223

الشركة االردنية لالنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 3682

شركة حمدان اخلوالدة وشركاه الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية 41320

مؤسسة الشويخ للمقاوالت مهند ابراهيم سليمان الشويخ51441

شركة عبد الرحمن خندقجي وشركاه 61468

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق 71487

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية احمد محمد حسن ميعقل81657

شركة محمد العتوم وأوالده 91674

شركة حسام الدين الصغير وشريكه عبر العالم للمقاوالت االنشائية 101837

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م النهار للمقاوالت 111840

شركة فيصل عطية اهلل الرواشدة وشركاه 121867

مؤسسة امين الصويص للمقاوالت االنشائية امين عليان عليان الصويص 132054

مؤسسة التطبيقات احلديثة للمقاوالت عبد احملسن فوزي عبد احملسني ابو خمسة 142058

شركة فراس حمدان وشريكه 152169

شركة دراية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 162263

شركة وسن للمقاوالت ذ.م.م 172360

شركة القاضي ونصر182477

شركة عبد السالم املعايطة وشركاه بلعاس للمقاوالت االنشائية 192492

شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م 202554

مؤسسة حمورابي للمقاوالت االنشائية يوسف حنا عيس معايعة212601

شركة سمير ابو رجب وشركاه شركة ابو رجب للمقاوالت 222741

اجلرمق للمقاوالت االنشائية شركة فادي وفارس عيسى 232760

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م 242881
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تخصص عبارات وجدران استنادية وعبارات تصريف                الفئة الثالثة العدد الكلي )17(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان 139

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 2179

شركة نايف دعابس وشريكه 3355

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية شركة عارف البرغوثي وشريكه 4377

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه 5441

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية6792

شركة عمر ابو حليمة واوالده 7939

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 81127

شركة نادر واميل البرقان البرقان للمقاوالت 91284

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده101333

شركة سمور ونبهان111916

شركة مصطفى هاشم محمود وشريكه مصطفى محمود للمقاوالت االنشائية121970

شركة العقارية للمقاوالت ذ.م.م132277

شركة خالد سليم زعبي وشريكه142435

شركة سعيد ابو دعابس  واوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 153219

شركة عبد الرحمن ابو دية وشريكه 163252

شركة املهاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 173502

املجال كهروميكانيك
تخصص الكترونيك                الفئة األولى العدد الكلي )2(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م 1281
الشركة االردنية لالنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 2682

تخصص الكترونيك                الفئة الثانية العدد الكلي )1(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عزت الطاهر وشركاه 11620

تخصص كهرباء                 الفئة األولى العدد الكلي )5(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م 1195
شركة تايه وعقاد مكتب الهندسة الكهروميكانيكية2222
مؤسسة محمود السفاريني للمقاوالت محمود مصطفى حسني السفاريني31397
شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه 41616
شركة عبد اهلل عواد وأوالده عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت 51952
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة وائل صالح وشركاه 73122

مؤسسة هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية هاشم حسني ابراهيم الغزاوي83194

شركة سعيد ابو دعابس وأوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 93219

مؤسسة عثمان جعيتم للتعهدات العامة عثمان احمد عب املجيد جعيتم103263

مؤسسة حسني النعيمات للمقاوالت االنشائية حسني علي عبد النعيمات113416

شركة سوليتس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 123699

شركة االرض اخلضراء للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م 133745

تخصص كهرباء             الفئة اخلامسة العدد الكلي )30(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مكتب ابو صوفة للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه190

مؤسسة منر للمقاوالت شركة ابناء ثلجي النمري 2101

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده 3114

شركة الكركي للتعهدات 4259

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة 5536

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة6787

شركة حسن عبد الرؤوف وشركاه 7814

شركة فيصل القروم وشريكه 8869

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 91127

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية101174

مؤسسة نايف بقاعني للتعهدات الكهربائية نايف يعقوب ابراهيم البقاعني111197

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية باسم يوسف حمدان احلمدان 121211

مؤسسة الشرفاء الهندسية شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء131268

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة141695

شركة موسى سعادة وشريكه 151716

مكتب الثقة للمقاوالت ناصر حسني محمد اجلعبري161871

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت ابراهيم محمد سالمة العقبي 171959

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية شركة بسيم وفارس سكر 182060

شركة وليد ابو نواس وشريكه وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية 192126

شركة احللحولي والطراونة202464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 212574

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه روتيل للمقاوالت االنشائية 222916

شركة القادة للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م 233156

شركة كامل ومعتصم الذنيبات وامجد الرفايعة الرفايعة والذنيبات للمقاوالت االنشائية 243226

شركة الرؤية اخلضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م املتداولة للمقاوالت االنشائية 253454
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شركة عبد الكرمي السكارنة وشريكه البوانك للمقاوالت االنشائية 253023

اهل الهمة للمقاوالت االنشائية 263169

مؤسسة خالد احلياري للمقاوالت االنشائية خالد علي محمد احلياري273218

مؤسسة نعيم الهمشري للمقاوالت نعيم شاكر علي الهمشري 283276

شركة القيم الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 293283

شركة سميح صوفان وسوزان محيسن سدمي للمقاوالت االنشائية 303298

شركة علي الضمور وشركاه 313302

شركة خلدون سلطان الضمور 323304

شركة يوسف الطيطي وشركاه 333311

شركة النسور والزغول وشركاهم 343335

عيرا للمقاوالت معن عبد اهلل فياض العالوين353388

شركة سليمان الشديفات وشريكه 363507

شركة البيراوي وعواد البيراوي وعواد للمقاوالت االنشائية 373520

شركة محمد الفشيكات  وشريكته مهد النجم للمقاوالت االنشائية 383538

شركة وائل جنديه وشركاه املرسى ملقاوالت الكهرباء 393584

استمرار الهندسية للمقاوالت االنشائية عادل احمد احلاج عادل مرقة 403601

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 413607

شركة خالد حميل البستنجي وشريكه خالد البستنجي للمقاوالت 423677

شركة البنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 433720

شركة امستردام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 443749

شركة انتشار املشاريع التكنولوجية ذ.م.م 453761

شركة يوسف عوض الهزامية وشركاه 463768

شركة حتالف الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 473770

املجموع للمقاوالت والكهروميكانيك اريج خلف علي السوارية 483843

شركة شادي جنديه وشريكه اجلبال املضيئة للمقاوالت 493873

نيشان للمقاوالت االنشائية احمد علي ابراهيم ابو بكر 503907

تخصص كهرباء                 الفئة الرابعة العدد الكلي )13(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمد فضاله وشركاه 1188

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

االوس للمقاوالت شركة سائدة غالب عوض وشركائها31629

شركة عبد الرحمن ضمرة وشركاه 41728

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاه سيجما للمقاوالت االنشائية 52250

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت محمد فارس صالح ابو صفية62944
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شركة وائل صالح وشركاه 73122

مؤسسة هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية هاشم حسني ابراهيم الغزاوي83194

شركة سعيد ابو دعابس وأوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 93219

مؤسسة عثمان جعيتم للتعهدات العامة عثمان احمد عب املجيد جعيتم103263

مؤسسة حسني النعيمات للمقاوالت االنشائية حسني علي عبد النعيمات113416

شركة سوليتس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 123699

شركة االرض اخلضراء للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م 133745

تخصص كهرباء             الفئة اخلامسة العدد الكلي )30(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 28274

شركة )األردنية للتنيمة االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م.م29275

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 32313

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م33329

الشركة األردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م34353

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م35357

الشركة األردنية لهندسة الكهرباء وامليكانيك36425

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم37426

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م38472

شركة ضرار الصرايرة واوالده ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات39574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م40624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م41748

مؤسسة خالد مرقة للمقاوالت الكهروميكانيكة خالد فارس عادل مرقة42755

مؤسسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم43756

شركة االعمار للمقاوالت ذ.م.م44790

شركة انس العناني وشركاه45795

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م46823

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 47906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م48986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 491031

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون501227

شركة ايالف للمقاوالت ذ.م.م511297

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م521334

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي وشركاء للتعهدات العامة531384

مؤسسة نائل العطية للمقاوالت نائل عبد احلسني وداي العطية541401

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م ارياف للكهروميكانيك551650

مؤسسة احمد بدوية احمد محمد 561685

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م571704

شركة سماح للمقاوالت ذ.م.م581763

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م591793

مؤسسة الفا للتبريد والتكييف عبد فايق عبد عيسى 601803

شركة شفيق العدوان وشركاه العدوان للمقاوالت611977

شركة االوابني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م621996
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شركة سامي السماوي ومحمد العمري منيرفا للمقاوالت 263503

شركة محمد السعود وشريكه الودق للمقاوالت االنشائية 273652

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 283697

شركة العجالني واخلريبات / ربوع مادبا للمقاوالت 293808

شركة البواني العربية للمقاوالت ذ.م.م 303822

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة األولى العدد الكلي )69(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيك احمد سالم حسان الشخاترة112

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م323

شركة وائل الشنطي وشريكه مجموعة الشنطي الهندسية446

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة562

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات667

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م770

شركة األعمال العربية للتعهدات ذ.م.م مؤسسة األعمال العربية للتعهدات872

انكس للمقاوالت الهندسية شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت 973

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم1075

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م 1176

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م12115

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م13118

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م14140

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ.م.م15143

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م16144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد وأوالده17154

شركة املشاريع املتحدة 18155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 19156

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م 20185

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 21207

شركة االنشائية للمقاوالت وأعمال البناء22210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م23211

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي24214

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة تايه وعناد مكتب الهندسة الكهروميكانيكة26222

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233
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شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م261411

مؤسسة احلسام الهندسية حسام محمد سعيد النمروطي271418

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م281464

شركة عدنان اجلندي وشريكه اجلندي للمقاوالت 291787

مؤسسة فوزي صواحلة للكهرباء وامليكانيك فوزي سليم خليل سليمان صواحلة 301832

مؤسسة جلنار للمقاوالت كامل فتحي كامل الغنما311844

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م321850

شركة مؤتة للمقاوالت ذ.م.م 331978

شركة فينينسا للمقاوالت ذ.م.م342006

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب / افكار للمقاوالت االنشائية 352019

شركة الشرق األدنى لاللكتروميكانيك362141

شركة الدلب للمقاوالت ذ.م.م372255

البقيع للمقاوالت االنشائية ابراهيم حسن مطلق النوايسة382287

مؤسسة الفكرة الهندسية للمقاوالت امجد زهير دخل اهلل املطالقة392638

مؤسسة فراس بالسمة النظمة التحكم فراس قاسم محمد بالسمة403191

شركة يافا للمقاوالت 413390

شركة املسار املتحدة للكهرميكانيك423498

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة الثالثة العدد الكلي )94(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية شركة محمد وخلف ذ.م.م116

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم النجم الساطع للمقاوالت العامة 294

شركة احلديثة لالنشاءات  املدنية ذ.م.م3103

شركة سلواني للتجارة والتعهدات 4137

شركة منصور عيسى العقايلة  وشريكه5181

الظاهر للهندسة واملقاوالت 6231

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 7243

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م8318

مؤسسة سند للتعهدات العامة خليل اسحق محمد الفاخوري9376

شركة بيم للمنشأت املعدنية ذ.م.م10404

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة11423

شركة عمون للمقاوالت ذ.م.م12452

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 13740

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م14819

شركة وادي األردن للمقاوالت االنشائية شركة جميل ابو شريخ وشريكه15852
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شركة سدين األردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م632013

شركة عالء العزة وشركاه البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك642065

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م652235

شركة األردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م662824

شركة تقنية ميساب الهندسة والتعهدات ذ.م.م672968

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها /روابي األردن الصناعية683292

شركة املهندسون العصريون للمقاوالت ذ.م.م693422

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة الثانية العدد الكلي )42(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان139

شركة صعب احلياري وشركاه مجموعة املتحدة لالنشاءات 241

مسنات للهندسة والتعهدات 355

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م459

شركة جنم للهندسة والتعهدات ذ.م.م578

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت ذ.م.م املنيب للمقاوالت االنشائية 6116

مؤسسة أبو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه7142

شركة عاشور للصناعة والتجارة 8176

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م9184

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م10195

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م11262

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه12459

مؤسسة عبد اهلل الطباع للصيانة والتعهدات عبد اهلل محمد نصوح الطباع13481

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م14503

مكتب الهندسة امليكانيكية للتعهدات والصيانة ممكو احمد رشيد عمر زيد الكيالني15614

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت برهان الدين حسني عبد الفتاح نور16786

شركة عمر ابو حليمة وأوالده 17939

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد181006

شركة الدراس للمقاوالت 191026

مؤسسة الشامي الهندسية/ شركة ابراهيم فيليب الشامي وشركاه 201046

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية (ذ.م.م211137

شركة منير العلي وأوالده 221172

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م231272

اقطار للمقاوالت االنشائية 241353

جهشان للهندسة واملقاوالت شركة برفيليوس جهشان ذ.م.م251362
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شركة شامي والعدوان القارب للمقاوالت 512139

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية شركة نزار احلوامدة وشركاه 522177

شركة اللمسة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م532240

شركة املجره اخلضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م542281

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ.م.م552327

شيحة للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعبادة شيحة562358
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مكتب ابو صوفة للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه 190

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444
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مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية 61174

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية / باسم يوسف حمدان احلمدان71211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء81268

شركة خليل املالطي وشريكه91423

شركة محمد ابو الرب وشريكته 101498

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة111695

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 121824

مؤسسة التطبيقات احلديثة للمقاوالت / عبد احملسن فوزي عبد احملسن ابو خمسة132058

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 214

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة النجوم الزرقاء للطاقة اخلضراء ذ.م.م863721

شركة مهند ورائد محمود873731

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م883748

شركة العاليات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م893752

شركة املتجددة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م903787

شركة احلس الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م913792

شركة تكوين للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م923801

شركة االنيا للمقاوالت  ذ.م.م933854

شركة االعمال القياسية للمقاوالت ذ.م.م943899

تخصص ميكانيك                 الفئة األولى العدد الكلي )2(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فهد الهلسة وجوهر كبوشي11848

شركة الشرق األدنى لاللكتروميكانيك22141

تخصص ميكانيك                الفئة الثانية العدد الكلي )1(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13835

تخصص ميكانيك                الفئة الثالثة العدد الكلي )24(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 1268

مؤسسة السروجي للمقاوالت/ جوزيف داود يوسف سروجي21875

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي32208

شركة اهداف للمقاوالت ذ.م.م42395
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شركة املقاولون املتخصصون ذ.م.م113035

مؤسسة جورج حنحن للهندسة واملقاوالت جورج موسى نخلة حنحن123048
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الناتو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م133128

شركة اعمدة رم للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 143325

شركة احلرة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م153433

شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م163436

شركة سامي السماوي ومحمد العمري منيرفا للمقاوالت 173503

شركة الطاقة اخلضراء للمقاوالت ذ.م.م183532

مؤسسة تامر اعومير الهندسية للمقاوالت وامليكانيكية واالنشائية تامر عرفات محمد اعومير193537

شركة احمد ابو مصطفى وشريكه كلفن للمقاوالت االنشائية 203636

مؤسسة عبد اهلل اخلوالدة للمقاوالت االنشائية عبد اهلل سليمان هالل اخلوالدة 213714

شركة ايليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223725

شركة املصداقية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م233852

شركة عالء “محمد جمال” محمد وشريكته ذ.م.م احلركة للكهروميكانيك243862

تخصص ميكانيك                        الفئة الرابعة العدد الكلي )2(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة اتالند للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13631

شركة رامي حسن وعامر الوظائفي الصهيل الهندسية للمقاوالت 23738

تخصص ميكانيك             الفئة اخلامسة العدد الكلي )24(      
اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
مكتب ابو صوفة للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه 190

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة3536

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 41127

مؤسسة املنار العربي للصيانة والتعهدات سعيد عبد الرحمن محمود القواسمي 51173

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية 61174

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية / باسم يوسف حمدان احلمدان71211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء81268

شركة خليل املالطي وشريكه91423

شركة محمد ابو الرب وشريكته 101498

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة111695

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 121824

مؤسسة التطبيقات احلديثة للمقاوالت / عبد احملسن فوزي عبد احملسن ابو خمسة132058
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة النجوم الزرقاء للطاقة اخلضراء ذ.م.م863721

شركة مهند ورائد محمود873731

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م883748

شركة العاليات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م893752

شركة املتجددة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م903787

شركة احلس الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م913792

شركة تكوين للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م923801

شركة االنيا للمقاوالت  ذ.م.م933854

شركة االعمال القياسية للمقاوالت ذ.م.م943899

تخصص ميكانيك                 الفئة األولى العدد الكلي )2(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فهد الهلسة وجوهر كبوشي11848

شركة الشرق األدنى لاللكتروميكانيك22141

تخصص ميكانيك                الفئة الثانية العدد الكلي )1(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13835

تخصص ميكانيك                الفئة الثالثة العدد الكلي )24(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 1268

مؤسسة السروجي للمقاوالت/ جوزيف داود يوسف سروجي21875

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي32208

شركة اهداف للمقاوالت ذ.م.م42395

جفرا للهندسة واملقاوالت ياسني عبد الرحمن ياسني ابو الرب52469

شركة املقاول للتعهدات ذ.م.م62549

مؤسسة فارس عالن للمقاوالت االنشائية فارس سعيد ذي بعالن 72810

شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م روابي الشمال للمقاوالت االنشائية 82906

مؤسسة امجد سليمان للمقاوالت امجد محمد صابر احمد سليمان92977

مؤسسة كمال الزغول للمقاوالت والكهروميكانيك كمال فواز مصطفى الزغول102991

شركة املقاولون املتخصصون ذ.م.م113035

مؤسسة جورج حنحن للهندسة واملقاوالت جورج موسى نخلة حنحن123048
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تخصص معاجلة وحتليه مياه الشرب                       الفئة 0 العدد الكلي )4(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد11006

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 21031

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م31793

شركة نصر ارشيدات وأوالده ذ.م.م41955

العدد الكلي )41(               تخصص مياه وصرف الصحي                          الفئة األولى

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة الوطنية للهندسة114

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية 359

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م مؤسسة االعمال العربية للتعهدات 472

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت 573

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم675

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م776

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م8115

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م9140

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م10144

شركة املشاريع املتحدة11155

شركة عيسى بوشة وشركاه مؤسسة بوشه للمقاوالت 12161

شركة حيمور ابناء عمر وشريكهم ذ.م.م13184

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م14185

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي15214

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية 16233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م17245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م18262

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 19268

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت20274

شركة )األردنية للتنمية االقتصادية والتجارة كوميدات ذ.م.م(21275

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م22281

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م23292

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه24306

 شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م25329

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م26353

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة27423
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
مؤسسة املد األخضر للمقاوالت االنشائية / شركة بسيم وفارس سكر 142060

شركة احللحلولي والطراونة 152464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 162574

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه 172778

شركة االداء النقدية للخدمات الهندسية ذ.م.م182779

شركة وضاح الشرابي وشريكته أويال للمقاوالت 192889

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه / روتيل للمقاوالت االنشائية202916

شركة االنظمة الصوتية للمقاوالت ذ.م.م212951

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223156

شركة بدر اجلديدة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م233215

شركة االفكار املتناسقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م243516

املجال مياه وصرف صحي 
تخصص محطات تنقية الصرف الصحي                الفئة األولى العدد الكلي )17(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان139

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة262

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م376

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م4140

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م5144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده6154

شركة املشاريع املتحدة 7155

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي8214

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م9233

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 10274

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م11281

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت  ذ.م.م12329

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م13624

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م141704

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م151793

شركة نصر ارشيدات واوالده161955

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه وكيلة للمقاوالت 171981

تخصص محطات تنقية الصرف الصحي                الفئة الثانية العدد الكلي )1(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمود داود الطراونة وشركاه 1894
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تخصص مياه وصرف الصحي               الفئة الثالثة العدد الكلي )35(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابناء خلف الطراونة193

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده2154

شركة غازي حمدان وشريكه 3157

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م4217

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم5426

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه 6441

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 7493

مؤسسة جرار للمقاوالت ناصر علي حسن جرار 8529

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه9647

مكتب مصعب للتعهدات خالد حسن محمد ابو نواس10910

مكتب مناع للتعهدات علي احمد محمود مناع11922

شركة احمد داود الطراونة واوالده 121007

املؤسسة العصرية لالنظمة االنشائية هاني نهار ميخائيل السمارنة131022

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 141031

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 151127

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت شركة ورثة هاني النسور161130

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م املجموعة الفنية العربية للمقاوالت 171295

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده 181333

شركة عياد استبيان وشركه مؤسسة استبيان للهندسة واملقاوالت العامة191509

مؤسسة املنجل للمقاوالت شركة الزعاترة والنجار201534

شركة احمد حيمور وشركاه 211585

مؤسسة سبا للمقاوالت / شركة محمود العسولي وشريكته 221680

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر231697

شركة نبيل وخليل خضر / عبوش للمقاوالت 241764

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 251824

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية فؤاد نوح سليمان عيسى 261839

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية 271858

شركة فراس حمدان وشريكه 282169

شركة محمود الهمشري واوالده شركة التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية 292228

شركة صالح البستنجي وشركاه النبع الصايف للمقاوالت 302356

شركة عاصم الطراونة وشركاه 312567

شركة وادي الطواحني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م322659

النشامى للمقاوالت االنشائية شركة رائد حماد وهاني خليل 332766

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م343156

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م353498
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م28624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م29748

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه 30998

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد311006

شركة الدراس للمقاوالت 321026

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون331227

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م341334

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة351384

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه مؤسسة مناصرة للمقاوالت االنشائية 361649

شركة املسار املتحدة للمقاوالت 371704

شركة محمد صبحي ابو راضي وشركاه / شركة الديرة للمقاوالت 381736

شركة ابناء علي الزعبي 391786

الشركة العمرية للمقاوالت / شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته 401790

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية 413292

تخصص مياه وصرف الصحي              الفئة الثانية  العدد الكلي )18(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة االنشاءات الفنية العربية184

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م2151

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت3156

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 4207

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م5431

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م6472

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م7503

مؤسسة روزان للمقاوالت احمد يوسف محمد عبد القادر8664

مؤسسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم9756

شركة محمود داود الطراونة وشركاه10894

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م111158

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة صالح نزال وعلي احلسن 121559

مؤسسة الشهداء الهندسية للمقاوالت شركة كمال الصوري وشركاه131632

مؤسسة وردان للهندسة واملقاوالت / شركة ناصر بحر وشريكته 141662

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م151665

شركة سفيان الناصر وأوالده161825

شركة محمد الرياطي وشركائه الشهامة للمقاوالت االنشائية 171912

مؤسسة الوصيد للمقاوالت معزوز يوسف شحادة مصطفى 182680
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تخصص مياه وصرف الصحي               الفئة الثالثة العدد الكلي )35(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابناء خلف الطراونة193

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده2154

شركة غازي حمدان وشريكه 3157

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م4217

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم5426

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه 6441

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات 7493

مؤسسة جرار للمقاوالت ناصر علي حسن جرار 8529

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه9647

مكتب مصعب للتعهدات خالد حسن محمد ابو نواس10910

مكتب مناع للتعهدات علي احمد محمود مناع11922

شركة احمد داود الطراونة واوالده 121007

املؤسسة العصرية لالنظمة االنشائية هاني نهار ميخائيل السمارنة131022

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 141031

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 151127

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت شركة ورثة هاني النسور161130

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م املجموعة الفنية العربية للمقاوالت 171295

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده 181333

شركة عياد استبيان وشركه مؤسسة استبيان للهندسة واملقاوالت العامة191509

مؤسسة املنجل للمقاوالت شركة الزعاترة والنجار201534

شركة احمد حيمور وشركاه 211585

مؤسسة سبا للمقاوالت / شركة محمود العسولي وشريكته 221680

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر231697

شركة نبيل وخليل خضر / عبوش للمقاوالت 241764

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 251824

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية فؤاد نوح سليمان عيسى 261839

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية 271858

شركة فراس حمدان وشريكه 282169

شركة محمود الهمشري واوالده شركة التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية 292228

شركة صالح البستنجي وشركاه النبع الصايف للمقاوالت 302356

شركة عاصم الطراونة وشركاه 312567

شركة وادي الطواحني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م322659

النشامى للمقاوالت االنشائية شركة رائد حماد وهاني خليل 332766

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م343156

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م353498
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م28624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م29748

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه 30998

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد311006

شركة الدراس للمقاوالت 321026

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون331227

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م341334

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة351384

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه مؤسسة مناصرة للمقاوالت االنشائية 361649

شركة املسار املتحدة للمقاوالت 371704

شركة محمد صبحي ابو راضي وشركاه / شركة الديرة للمقاوالت 381736

شركة ابناء علي الزعبي 391786

الشركة العمرية للمقاوالت / شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته 401790

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية 413292

تخصص مياه وصرف الصحي              الفئة الثانية  العدد الكلي )18(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة االنشاءات الفنية العربية184

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م2151

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت3156

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 4207

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م5431

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م6472

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م7503

مؤسسة روزان للمقاوالت احمد يوسف محمد عبد القادر8664

مؤسسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم9756

شركة محمود داود الطراونة وشركاه10894

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م111158

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة صالح نزال وعلي احلسن 121559

مؤسسة الشهداء الهندسية للمقاوالت شركة كمال الصوري وشركاه131632

مؤسسة وردان للهندسة واملقاوالت / شركة ناصر بحر وشريكته 141662

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م151665

شركة سفيان الناصر وأوالده161825

شركة محمد الرياطي وشركائه الشهامة للمقاوالت االنشائية 171912

مؤسسة الوصيد للمقاوالت معزوز يوسف شحادة مصطفى 182680
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الرئيس للمقاوالت شركة محمود ابو قلة وشركاه 351311

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 361360

مكتب محمد عطا اهلل وشركاه للمقاوالت شركة محمد عبد الدين وشركاه 371390

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م381464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق 391487

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت 401500

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م411503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت زايد محمود عبد الرحمن زايد421525

مؤسسة جاسر ومحمد للمقاوالت شركة ورثة جاسر محمد احلاج ياسني صالح431590

بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوثل للمقاوالت 441602

شركة عماد جرادات وشركاه افنان للمقاوالت االنشائية 451611

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه 461616

مؤسسة ابو عيدا للمقاوالت شركة ثابت ووليد ابو غيدا471640

شركة محمد العتوم واوالده 481674

شركة موسى الشلبي وشركاه 491691

شركة مصطفى واحمد الغاوي شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت 501727

شركة احمد احملاسنة وشركاه 511743

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م النهار للمقاوالت 521840

شركة الرفايعة للهندسة واملقاوالت شركة ماهر محمد الرفايعة وخالد وليد الغاليني 531860

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م الفلوجة للمقاوالت 541896

شركة كامل ابو حمدان وشركاه كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت 551904

الغربال للمقاوالت االنشائية شركة عبد السالم احمد الزعبي وشركاه 561924

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية 571982

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م581991

شركة جبريل املصري وشريكه/ لؤي للمقاوالت592004

محمد توفيق علي ابو عني اغادير للمقاوالت االنشائية602072

شركة احمد الشويالت واخوانه612094

شركة احمد املرايات وشركاه روابي الطفيلة للمقاوالت 622112

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه632124

شركة محمد عبد الهادي وعبد الناصر الزهور واخلندق للمقاوالت االنشائية642143

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية يحيى محمد حسن جربوع652148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت عادل احمد محمد الزيادات662160

مؤسسة امين العمارنة للمقاوالت االنشائية امين ابراهيم سليم العمارنة672227

شركة الزعاترة واملومني682245

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاء سيجما للمقاوالت االنشائية692250
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تخصص مياه وصرف الصحي            الفئة الرابعة العدد الكلي )162(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

العصر للتعهدات شركة صادق حسني واوالده119

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت حسني محمد حسن ابو عاصي220

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه 338

شركة عدنان كريشان واوالده 4136

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 5179

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه 6181

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 7243

شركة اليف ابو نواس واوالده 8257

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م9318

مؤسسة اجلابر للتعهدات واالعمال املدنية شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات واالعمال املدنية10331

مؤسسة االفق الهندسية للمقاوالت فائق فريد عواد قموه11371

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية شركة عارف البرغوثي وشريكه 12377

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه 13499

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات شركة الطعاني وشديفات 14633

شركة عثمان وشاحي وشركاه 15665

مؤسسة العجور الهندسية واملقاوالت محمد احمد سليمان بني مصطفى 16727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 17740

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة 18787

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية 19792

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه20815

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م21823

شركة خلدون الصرايرة وشريكه / روابي الكرك للمقاوالت االنشائية 22832

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه 23850

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي 24859

العقد للمقاوالت 25904

شركة عمر ابو حليمة واوالده 26939

شركة ورثة امجد املدانات / االقواس الهندسية للمقاوالت 27947

شركة عامر عبد السالم دبش واوالده 28974

شركة سمير خشان وشركاه 29985

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م30986

شركة محمد القرعان وعامر خريشة مؤسسة النرجس للمقاوالت 311212

شركة رشدي عبد الواحد ومحمود عناية مؤسسة املدار الهندسية للمقاوالت 321237

شركة جودت الزيادين وشركاه 331238

شركة نبيل خليل ممد عبد اهلل وشريكته مؤسسة عني جالوت للمقاوالت االنشائية 341260
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الرئيس للمقاوالت شركة محمود ابو قلة وشركاه 351311

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 361360

مكتب محمد عطا اهلل وشركاه للمقاوالت شركة محمد عبد الدين وشركاه 371390

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م381464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق 391487

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت 401500

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م411503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت زايد محمود عبد الرحمن زايد421525

مؤسسة جاسر ومحمد للمقاوالت شركة ورثة جاسر محمد احلاج ياسني صالح431590

بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوثل للمقاوالت 441602

شركة عماد جرادات وشركاه افنان للمقاوالت االنشائية 451611

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه 461616

مؤسسة ابو عيدا للمقاوالت شركة ثابت ووليد ابو غيدا471640

شركة محمد العتوم واوالده 481674

شركة موسى الشلبي وشركاه 491691

شركة مصطفى واحمد الغاوي شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت 501727

شركة احمد احملاسنة وشركاه 511743

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م النهار للمقاوالت 521840

شركة الرفايعة للهندسة واملقاوالت شركة ماهر محمد الرفايعة وخالد وليد الغاليني 531860

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م الفلوجة للمقاوالت 541896

شركة كامل ابو حمدان وشركاه كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت 551904

الغربال للمقاوالت االنشائية شركة عبد السالم احمد الزعبي وشركاه 561924

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية 571982

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م581991

شركة جبريل املصري وشريكه/ لؤي للمقاوالت592004

محمد توفيق علي ابو عني اغادير للمقاوالت االنشائية602072

شركة احمد الشويالت واخوانه612094

شركة احمد املرايات وشركاه روابي الطفيلة للمقاوالت 622112

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه632124

شركة محمد عبد الهادي وعبد الناصر الزهور واخلندق للمقاوالت االنشائية642143

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية يحيى محمد حسن جربوع652148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت عادل احمد محمد الزيادات662160

مؤسسة امين العمارنة للمقاوالت االنشائية امين ابراهيم سليم العمارنة672227

شركة الزعاترة واملومني682245

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاء سيجما للمقاوالت االنشائية692250
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شركة احمد “محمد خير” حجير وشركاه احمد “محمد خير” حجير وشركاه للمقاوالت 1052983

شركة الوثبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1063019

مؤسسة املتفتح للمقاوالت االنشايئة / هيثم عبد العزيز ارشود الرواشدة1073057

شركة بصبوص وشريكه 1083062

شركة العطاونة وعلقم1093077

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1103142

شركة احللول الذكية للمقاوالت ذ.م.م1113145

اجلسارة للهندسة واملقاوالت / “محمد نبيل” عبد الرحيم توفيق جابر 1123178

مؤسسة األريس للمقاوالت عماد محمد علي ابو نواس 1133196

شركة عبد املجيد السعود وباسم الزيود/ الفارس العربي للمقاوالت االنشائية 1143204

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه 1153210

شركة سامي هبارنة وشركاه / اصداء الوطن للمقاوالت االنشائية 1163272

شركة تكنولوجيا املياه للمقاوالت ذ.م.م1173274

مؤسسة غيث محافظة للمقاوالت االنشائية غيث نواف محمد محافظة1183309

مؤسسة دادونيا للمقاوالت عامر سليم محمود الصمادي1193322

شركة املنتدى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1203324

شركة دار املجد للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م1213386

شركة محمد ولؤي الرميوني وشريكتهم ميشع للمقاوالت االنشائية 1223397

شركة نبيل جاد اهلل حجازين وشركاه ياجوز للمقاوالت االنشائية 1233407

شركة رأفت الطراونة وعامر البالونة 1243412

مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سعيد احمد احلياري1253415

شركة الرؤيا الهندسية احلديثة للمقاوالت ذ.م.م1263432

شركة رياض محمد الزغول وشريكه / رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية 1273440

شركة زيد احلديدي ومروان الربيع / املنافسون للمقاوالت االنشائية 1283487

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م1293492

شركة محمد وابراهيم عودة الطراونة وشريكهم / محمد وابراهيم عودة الطراونة وشريكهم1303508

شركة ابو خديجة وشريكه 1313518

شركة محمد عبد الغفور اخلزعلي وشريكه 1323527

شركة احلياري والزعبي 1333546

مؤسسة البرقان للمقاوالت / باسم حنا سلمان البرقان 1343569

مؤسسة راس العني للمقاوالت االنشائية / بالل محمد سعيد عبد املعطي العاصي 1353570

شركة ابراهيم النعانعة وشريكه الصفا للمقاوالت االنشائية 1363573

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1373577

شركة جهاد القطاونة وشريكه / جهاد القطاونة وشريكه للمقاوالت 1383621

شركة عبد اهلل عبدا لرحمن سبيتان وشريكه 1393623
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شركة محمد خير قديسات وشركاه 702253

شركة قصور االردن للمقاوالت ذ.م.م712282

شركة علي عبد الرحمن خزاعلة وشريكه / سحم للمقاوالت االنشائية722305

ابناء صبحي سعدية للمقاوالت / شركة محمد سعدية وشركاه732326

شركة عبد اهلل النسور وشريكته / الطواف للمقاوالت742434

شركة ابو شلقة وشركاه انور ابو شلفة وشركاه للمقاوالت االنشائية 752436

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل 762437

خطوات للمقاوالت االنشائية وليد حسن عبد اهلل نوافلة772478

القسورة للمقاوالت االنشائية شركة محمد احلديدي وشريكته 782483

مؤسسة رائد الشويخ للمقاوالت االنشائية 792531

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية عزام عبد الغني اسماعيل النمر 802547

شركة النورين للمقاوالت ذ.م.م812559

شركة عمر العمري وشريكه822605

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ.م.م832618

شركة سعد واحمد غنيمات / غنيمات للمقاوالت 842636

شركة عزام العطاونة وشركاه / العزام للمقاوالت 852641

شركة هزار للمقاوالت االنشائية / شركة ناديجدا رخمانايا وشريكها862668

شركة معان للمقاوالت ذ.م.م872677

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م882688

يثرب للمقاوالت االنشائية / شركة احمد سالم احلسنات وشركاه 892692

شركة الصداقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م9029695

شركة التفوق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م912703

الشوباش للمقاوالت جمال عبد الفتاح الشهاب الشهاب922755

شركة سليمان الصقر وشركيه الصفائح للمقاوالت932756

شركة احلياري والرشيد العامرية للمقاوالت االنشائية 942784

مؤسسة املهندس محمد مجلي البيايضة للمقاوالت االنشائية محمد مجلي ابراهيم البيايضة952793

شركة األعمدة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م962797

مؤسسة سهيل حداد للمقاوالت / سهيل رشدي فرحان حداد972803

شركة فكتوريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م982808

شركة جمال عبد اهلل السودة وشريكه992813

شركة محمد عبد العزيز وشريكه 1002845

شركة ابراهيم وزان ابو سماقة وشركاه ركن البقاء للمقاوالت االنشائية 1012876

املسرى للهندسة واملقاوالت عبد الكرمي عواد ماضي الغويري1022886

مؤسسة محمد جنيب ابو زيتون للمقاوالت االنشائية 1032931

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت صايل عبد الهادي محمد ابو عليا1042953
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مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة18958

شركة رجا خضر اخلضر وشركاه / مؤسسة الدوامية للمقاوالت االنشائية19959

شركة “محمد ياسر” واياد عوض اهلل محمد ياسر واياد عوض اهلل للمقاوالت 20975

مؤسسة سليمان احلديدي للمقاوالت سليمان عبد اهلل احمد احلديدي211001

مؤسسة محارمة للمقاوالت فايز عوض محمد احملارمة221018

شركة قصي شفيق املريان وشركاه قصي شفيق املريان وشركاه للمقاوالت االنشائية 231088
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مؤسسة الكون للمقاوالت شركة موسى حمزة وشريكه251265

مؤسسة عويد للمقاوالت االنشائية احمد عويد احمد الطراونة261321

شركة مبارك محمود الذنيبات وشركاه271325

اقطار للمقاوالت االنشائية 281353

مكتب علي شحادة للتعهدات علي شحادة علي حسن291364

مؤسسة حسني الفراج للمقاوالت حسني عوض حسني الفراج301430

مؤسسة الشويخ للمقاوالت مهند ابراهيم سليمان الشويخ311441

مؤسسة شاهر عارف مروج للمقاوالت شاهر عارف حمد مروج321504

شركة شوكات حمارنة وشركاه331512

مؤسسة النجاح للتعهدات العامة محمد علي صالح ابو صباح341519

شركة سليمان النعيمات وشركاه سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية 351548

مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم حسن عبد الفتاح361554

شركة ورثة محمد ابراهيم ابو لبده وشريكه371578

شركة احمد عايش وشركاه مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات 381583

االوس للمقاوالت شركة سائدة غالب عوض وشركائها 391629

شركة خالد عناد القيسي ورافت  عناد القيسي مؤسسة املقاول االردني للمقاوالت وأعمال البناء401661

مؤسسة الرفاء ملقاوالت االنشائية صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري411672

شركة زاهي للتعهدات شركة ورثة احمد سليمان ابراهيم الشامي421701

شركة محمد حسني حوامدة وشركاه431703
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مؤسسة رامي جبر للمقاوالت رامي احمد عاطف جبر1403625

شركة محمد العطاونة وشركاه املخبتني للمقاوالت االنشائية 1413646

شركة انظمة الرائد االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1423649

شركة احلنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1433696

شركة الشارقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1443708

شركة انفيتيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1453723

شركة وليد احلداد وشركاه التروية للمقاوالت االنشائية1463737

مؤسسة واحة الشرق للمقاوالت االنشائية احمد اسماعيل مصطفى غباشنة 1473740

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1483748

محمد ابو شندي للمقاوالت محمد حسني عبد الرحمن ابو شندي 1493758

شركة النخوة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1503771

شركة محمد عوض الطراونة وشركاه 1513772

شركة االحمد والزيود / الزيود للمقاوالت االنشائية 1523779

شركة ابراهيم الشقور وشريكه / ابراهيم الشقور وشريكه1533781

شركة سما املفرق للمقاوالت  االنشائية ذ.م.م1543803

شركة خلود نصير وشركاها / االعجوبة للمقاوالت االنشائية 1553813

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1563835

مؤسسة ميس وهبة للمقاوالت / علي عوض عقلة املناصير1573837

شركة احمد امني الطراونة وشركاه / احمد امني الطراونة وشركاه 1583844

مؤسسة جوزيان الهندسية / صالح مصطفى محمود محمد 1593851

مؤسسة املهندس محمد ابو ميدان للمقالوات / محمد عبد اهلل اجلعافرة وشريكه 1603860

شركة محمد عبد اهلل اجلعافرة وشريكه / محمد عبد اهلل اجلعافرة وشريكه1613870

مؤسسة رأفت اجلعفري للمقاوالت االنشائية / رأفت عبد الوهاي ابراهيم اجلعفري 1623871
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شركة السويطي للتعهدات العامة15
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شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي / “خالد واحمد وموسى”344

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة494

شركة محمد جراد الطراونة واوالده 5114

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م6118

شركة ابو جلود للطرق واالبنية7235

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم8364
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مؤسسة رانيا للمقاوالت فالج ذياب عبد الكرمي عوده822324

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء 832338

اليمني للمقاوالت / شركة محمد محمود الشمايلة وشريكه 842348

شركة عيسى احمد امني شهاب وشريكته852400

مكتب ابو محفوظ للتعهدات واعمال املجاري محمد عبد الرزاق منصور ابو محفوظ862518

مؤسسة امين عودة للمقاوالت االنشائية امين محمد عودة ابو محسن872541

مؤسسة اخلروبي للمقاوالت احمد علي محمد اخلروبي882582

شركة محمود وعيادة الزعبي 892598

مؤسسة االيهم للمقاوالت حمدان فارس فالح العابد902646

شركة عبد الكرمي ذيب جبر واوالده 912735

شركة عوض وابراهيم النوايسة922782

شركة العجو وحسن932789

شركة عارف ومحمد اليف942830

شركة كتالونيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / كتالونيا للمقاوالت االنشائية 952923

مؤسسة وليد عبد اجلليل للمقاوالت / وليد صبحي حسن عبد اجلليل 962930

مؤسسة هال للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داود عضيبات 972936

شركة حسن الياسني وشريكه 982997

مؤسسة عادل محمد الصرايرة للمقاوالت عادل محمد عبد اهلل الصرايرة993063

مؤسسة هاشم ابو خوصه للمقاوالت االنشائية هاشم اسماعيل عبد اهلل ابو خوصه1003082

جودين العاملية للمقاوالت 1013108

شركة منذر املناصير وشركاه 1023116

مؤسسة سامي نعيم صنوبر للمقاوالت سامي نعيم يعقوب صنوبر1033139

شركة غيث العموش وشريكه دانا للمقاوالت االنشائية 1043184

شركة يزيد حسن اخلاليفة وشريكته / ميريانا للمقاوالت االنشائية 1053220

شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران / الهيدان للمقاوالت االنشائية 1063244

شركة خلدون املناصير وشريكه 1073270

الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية1083282

خلف الدرابكة للمقاوالت االنشائية خلف ابراهيم خلف الدرابكة1093294

مؤسة النطاق للمقاوالت االنشائية عطا اهلل محمد علي السلمان 1103340

مؤسسة كينونة للمقاوالت حسام عثمان محمد وشاحي 1113346

شركة هال األردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1123349

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م1133358
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شركة موسى سعادة وشريكه 441716

شركة محمد سعيد اجلوالني وشريكم451722

شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 461726

شركة عاهد الصفدي واوالده471738

شركة توفيق ابراهيم وشركاه481744

مؤسسة جمال عودة للمقاوالت االنشائية جمال محمد عودة ابو محسن491754

مؤسسة الكلوب للمقاوالت محمد خلف مفلح الكلوب501755

شركة كمال ابو مسامح وشركاه 511774

شركة زياد السخنيني وشركاؤه 521828

شركة وليد جرادات وشركاؤه531851

شركة كنانة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م541852

شركة االنوار للمقاوالت شركة عبد اهلل املعابرة واوالده 551878

شركة حتمل اخوان للتعهدات561892

شركة مصطفى بدير وبدير بدير / مصطفى بدير بدير 571905

مؤسسة الدرر للمقاوالت االنشائية سليمان فالح عواد القضاة581932

مؤسسة الصالح للتعهدات خالد داود محمد صالح591948

 شركة عبد اهلل عواد واوالده عبد اهلل عواد واوالده للمقاوالت 601952

اشرف عبد الهادي للمقاوالت االنشائية شركة عبد اهلل واشرف عبد الهادي 611957

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت ابراهيم محمد سالمة العقبي621959

شركة جميل احلوامدة واوالده 6631965

شركة وحيد دقامسة وشركاه 642021

شركة الطراونة وشريكه 652030

شركة امني يوسف عبد القادر وشريكه قصي للمقاوالت 662031

شركة محمد علي محمد اجلعار وشركاه672034

شركة علي الشعراء وشركاه 682040

مؤسسة تيسير دولة للمقاوالت تيسير ابراهيم يوسف دوله692041

مؤسسة الضياء للمقاوالت شركة مصباح وعبد الرؤوف ابو سنينة702050

شركة عالء العزة وشركاه البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك712065

شركة ايجه للمقاوالت ذ.م.م722069

شركة عدوان والدسوقي 732073

شركة رفعت وعمر عبد العزيز نزال742074

شركة نوفان املناعسة وشريكته 752120

شركة الرباعية للتعهدات 762129

شركة مصطفى عبابنة وشريكه 772142

نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه 782224
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شركة عمر ابو صبحية وشريكته ابو صبحية للمقاوالت 1143365

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م1153390

شركة محمد عايش ابو محسن وشريكه 1163402

مؤسسة علي العلوان للمقاوالت االنشائية علي عبد الكرمي فهد العلوان1173413

شركة محمد حسن عبد القادر وشريكته هيا للمقاوالت االنشائية 1183430

مؤسسة ابو دلو الهندسية / رلى احمد عبد النعيم ابو دلو1193446

شركة اسماعيل محمود البحيري وشريكه / اسماعيل محمود البحيري وشريكه 1203481

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي 1213501

مؤسسة محمد احلمود للمقاوالت / محمد حمود طه احلمود 1223505

مؤسسة عليان الهروط للمقاوالت عليان خلف خليف الهروط1233511

شركة فواز الزريقات وشريكه 1243512

مؤسسة عالء خرمه للمقاوالت االنشائية عالء رضوان يوسف خرمة1253523

شركة سليمان محمد العمايرة وشريكه 1263563

شركة فراس محمد الرجوب وشركاه اريبوس للمقاوالت االنشائية1273565

ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية محمد احمد خليف املرايات 1283576

المدا للمقاوالت االنشائية امجد علي رجا احلنيطي 1293578

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني نزيه محمد ابراهيم الطعاني1303588

شركة دائمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313590

شركة محمد الشامي وشريكه 1323598

شركة سامي احلناينة وشريكه 1333611

شركة عبد الرحيم محمد احلوري وشركاه 1343632

شركة ابراهيم الرحاحلة وشريكته روابي الصافح للمقاوالت االنشائية1353635

مؤسسة عبد اهلل الربعي للمقاوالت عبدا هلل عوض اشتيوي الربعي 1363642

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1373648

شركة سرى وسهل املبيضني سرى وسهل للمقاوالت االنشائية 1383660

محمد عبد احلميد خليل للمقاوالت / محمد دعبد احلميد محمد خليل 1393736

مؤسسة سعود املساعيد للمقاوالت االنشائية سعود طالل سعود املساعيد1403755

مكتب زياد هرماس زياد عبد املعطي حسن هرماس 1413773

شركة غسان محمد واحمد الغرايبة املسرب للمقاوالت االنشائية 1423774

شركة حسني احلوامدة واوالده 1433798

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م1443806

شركة بسام بني عامر وشريكه1453815

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1463858

شركة علي نايف اخلليل وشركاه 1473891


