
۹

وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات الحكومية

الكتاب السنوي

2020



۹

 

۹



۹

 

۹



۹۹

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم



۹۹

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم



۹۹

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



۹۹

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



۹۹

ــداف  ــق األه ــتطيع تحقي ــي تس إن اإلدارة الت

بجديــة وبكلفــة أقــل وزمــن أقصــريف اإلدارة 

الحصيفــة، التــي تقوم ىلع إيجاد مؤسســات 

الفريــق  بــروح  تعمــل  فاعلــة  متخصصــة 

ــة كفــؤة  ــادات إداري ــر لهــا قي الواحــد وتتوف

نزيهــة تقــدم الصالــح العــام ىلع أي اعتبــار 

آخــر، وتتصــف بالعدالــة واملبــادرة واإلبــداع .

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم



۹۹

ــداف  ــق األه ــتطيع تحقي ــي تس إن اإلدارة الت

بجديــة وبكلفــة أقــل وزمــن أقصــريف اإلدارة 

الحصيفــة، التــي تقوم ىلع إيجاد مؤسســات 

الفريــق  بــروح  تعمــل  فاعلــة  متخصصــة 

ــة كفــؤة  ــادات إداري ــر لهــا قي الواحــد وتتوف

نزيهــة تقــدم الصالــح العــام ىلع أي اعتبــار 

آخــر، وتتصــف بالعدالــة واملبــادرة واإلبــداع .

حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020
دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

11

کلمة معالي وزیر األشغال العامة واإلسکان
املهندس یحیی الکسبـي

لقــد عاصــرت إنجــازات هــذه الدائــرة يف املجــاالت واألنشــطة التــي تترکــز فیهــا مســؤولیاتها 
وحرصهــا ىلع منهجیــة التطویــر املتــوازن املســتمر يف کل منحــی مــن مناحــي مهامهــا 
ــوم  ــم الی ــه عال ــا یزخــر ب ــع م ــا یتماشــی م ــات هــذا التطــور بم وإستشــرافها وإســتیعابها ملتطلب
مــن ســباق وخاصــة يف مجــال ثــورة املعلومــات واإلتصــاالت وتوظیــف کل ذلــك لصالــح شــفافیة 

ــل . ــرارات يف العم ــة الق ــراءات ونزاه اإلج

 ومــن صمیــم مســؤولیاتي أجــد لزامــا علــّي أن أشــید بشــکل خــاص بتلــك الخطــوات الرائــدة 
املتمثلــة بخطــط الدائــرة للتحــول نحــو اإلدارة اإللکترونیــة وإطــاق العمل بنظــام الشــراء اإللکتروني 
األردنــي )JONEPS( بعــد اســتکمال مشــروعها يف برنامــج الحکومــة اإللکترونیــة والــذي یعتبــر – 
ــکیل  ــادة تش ــة ىلع إع ــة الحریص ــاتنا الوطنی ــوادر مؤسس ــع ک ــن صنائ ــا م ــازًا انموذج ــق – إنج بح

تطلعاتهــا واملواءمــة بیــن الطموحــات واإلمکانــات بمــا یعظــّـم اإلنجــازات .

ــة  ــاءات الحکومی ــرة العط ــي دائ ــي موظف ــدم لزمائ ــأن أتق ــام ب ــذا املق ــی يف ه  وال أنس
ــنة  ــم )28( لس ــة رق ــتریات الحکومی ــام املش ــدار نظ ــداد واص ــارکة بإع ــم باملش ــکر لجهوده بالش
2019 والتعلیمــات الصــادرة بموجبــه والــذي هــدف إلنشــاء نظــام  مشــتریات عصــري یحکــم  کافــة 

ــات( .  ــوازم، خدم ــغال، ل ــة )أش ــتریات الحکومی املش

ــن  ــلة م ــا س ــن دفتیه ــوت بی ــي ح ــة الت ــة الوطنی ــذه الوثیق ــدور ه ــد لص ــا أمه ــي وأن وإنن  
ــة ،  ــه ومتواصل ــود صامت ــن جه ــام م ــیرة ع ــزت مس ــي أوج ــات الت ــات والتحلی ــات واملعلوم البیان
ــادة  ألرجــو أن تتمکــن مؤسســاتنا مــن إنجــاز طموحاتهــا مســتوعبة رشــد الهــدف مــن رشــاد القی
التــي یتصدرهــا حضــرة صاحــب الجالــة امللــك عبــد اهلل الثانــي بــن الحســین املفــدى حفظــه اهلل 

ورعــاه 

وزیر األشغال العامة واإلسکــانوزیر األشغال العامة واإلسکــان
املهـنـدس یحیی الکســـبـي
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کلمـة عطـوفة مـدیر عام الدائـرة
املهندس محمود هاشم خلیفات

 منــذ نشــأة دائــرة العطــاءات الحكومیــة قبــل أربعــة عقــود اســتطاعت خالها ترســیخ جذورها 
بكفــاءة واقتــدار مــن خــال املهــام والصاحیــات املخولــة لهــا بمقتضــى أحــكام نظــام املشــتریات 
الحكومیــة لتكــون إحــدى أدوات الدولــة املعنیــة بقطــاع اإلنشــاءات ورعایــة نشــاطه وتعزیــز قدراته 
باعتبــاره رکنــا مــن أرکان اإلقتصــاد الوطنــي ، وقــد حرصــت الدائــرة طیلــة هــذه الفتــرة ىلع تطویــر 
هــذا القطــاع وتحدیثــه مــن خــال إعــادة هندســة اإلجــراءات والتشــریعات الناظمــة لــه لتحقیــق 

التــوازن املنشــود بیــن األطــراف الرئیســیة املســؤولة عــن إنجــاز املشــاریع اإلنشــائیة. 
کمــا وتعمــل الدائــرة بحــٍس عــاٍل باملســؤولیة وضمــن خطــة اســتراتیجیة معــدة ومعتمــدة 
أصولیــا ملتزمــة بتطبیــق األحــكام الناظمــة ولوائــح التعلیمــات يف کافــة إجراءاتهــا بعدالــة ونزاهــة 
وشــفافیة مــن خــال کوادرهــا املؤهلــة التــي تتحمــل أىلع درجــات املســؤولیة ، ویحكــم عمــل 
الدائــرة أنظمــة رقابیــة متخصصــة وفعالــة تحــول دون تضــارب املصالــح وتضمــن نزاهــة اإلجــراءات 

ودقتهــا . 
 وقــد واکبــت الدائــرة التطــور التقنــي املتســارع وکانــت يف طلیعــة الدوائــر الرســمیة التــي 
ــاع  ــة لقط ــة اإللكترونی ــرة البواب ــي للدائ ــع االلكترون ــر املوق ــة ویعتب ــرة اإلدارة اإللكترونی ــت فك تبن
اإلنشــاءات إلحتوائــه ىلع منظومــة التشــریعات والتعلیمــات واملعلومــات املتعلقــة بقطــاع 
ــن ،  ــن واإلستشــاریین املصنفی ــك املعلومــات الازمــة عــن املقاولی اإلنشــاءات يف اململكــة وکذل
وتقــوم الدائــرة وعبــر موقعهــا اإللكترونــي ببــث جلســات فتــح العطــاءات مباشــرة ونشــر النتائــج 

ــزًا للشــفافیة . تعزی
وضمــن خطــة الدائــرة يف تحدیــث التشــریعات التــي تحكــم اجــراءات الشــراء فقــد شــارکت 
ــال بإعــداد واصــدار نظــام املشــتریات الحكومیــة رقــم )28( لســنة 2019 وهــو  الدائــرة وبشــكل فّع
نظــام عصــري یحكــم  کافــة املشــتریات الحكومیــة )أشــغال، لــوازم، خدمــات( اضافــة الــى التعلیمات 
الصــادرة بموجبــه . حیــث تــم  فصــل الــدور الرقابــي والتشــریعي عــن الــدور التنفیــذي املنــاط بدوائر 
الشــراء املرکزیــة )دائــرة العطــاءات الحكومیة،دائــرة املشــتریات الحكومیــة ( وکذلــك تطویرالهیــكل 
املؤسســي للجهــات القائمــة بالشــراء الحكومــي وســمح بإســتخدام الوســائل اإللكترونیــة الحدیثــة 
يف اجــراءات الشــراء کجــزء مــن برنامــج الحكومــة يف التحــول نحــو اإلدارة اإللكترونیــة ، کمــا عملــت 
إلــى إعــادة ترتیــب البیــت الداخلــي مــن خــال اصــدار نظــام دائــرة العطــاءات الحكومیــة رقــم )43( 
لســنة 2020 والــذي جــاء متوافقــا مــع نظــام املشــتریات الحكومیــة رقــم )28( لســنة 2019 بشــكل 
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الحكومیــة لتكــون إحــدى أدوات الدولــة املعنیــة بقطــاع اإلنشــاءات ورعایــة نشــاطه وتعزیــز قدراته 
باعتبــاره رکنــا مــن أرکان اإلقتصــاد الوطنــي ، وقــد حرصــت الدائــرة طیلــة هــذه الفتــرة ىلع تطویــر 
هــذا القطــاع وتحدیثــه مــن خــال إعــادة هندســة اإلجــراءات والتشــریعات الناظمــة لــه لتحقیــق 

التــوازن املنشــود بیــن األطــراف الرئیســیة املســؤولة عــن إنجــاز املشــاریع اإلنشــائیة. 
کمــا وتعمــل الدائــرة بحــٍس عــاٍل باملســؤولیة وضمــن خطــة اســتراتیجیة معــدة ومعتمــدة 
أصولیــا ملتزمــة بتطبیــق األحــكام الناظمــة ولوائــح التعلیمــات يف کافــة إجراءاتهــا بعدالــة ونزاهــة 
وشــفافیة مــن خــال کوادرهــا املؤهلــة التــي تتحمــل أىلع درجــات املســؤولیة ، ویحكــم عمــل 
الدائــرة أنظمــة رقابیــة متخصصــة وفعالــة تحــول دون تضــارب املصالــح وتضمــن نزاهــة اإلجــراءات 

ودقتهــا . 
 وقــد واکبــت الدائــرة التطــور التقنــي املتســارع وکانــت يف طلیعــة الدوائــر الرســمیة التــي 
ــاع  ــة لقط ــة اإللكترونی ــرة البواب ــي للدائ ــع االلكترون ــر املوق ــة ویعتب ــرة اإلدارة اإللكترونی ــت فك تبن
اإلنشــاءات إلحتوائــه ىلع منظومــة التشــریعات والتعلیمــات واملعلومــات املتعلقــة بقطــاع 
ــن ،  ــن واإلستشــاریین املصنفی ــك املعلومــات الازمــة عــن املقاولی اإلنشــاءات يف اململكــة وکذل
وتقــوم الدائــرة وعبــر موقعهــا اإللكترونــي ببــث جلســات فتــح العطــاءات مباشــرة ونشــر النتائــج 

ــزًا للشــفافیة . تعزی
وضمــن خطــة الدائــرة يف تحدیــث التشــریعات التــي تحكــم اجــراءات الشــراء فقــد شــارکت 
ــال بإعــداد واصــدار نظــام املشــتریات الحكومیــة رقــم )28( لســنة 2019 وهــو  الدائــرة وبشــكل فّع
نظــام عصــري یحكــم  کافــة املشــتریات الحكومیــة )أشــغال، لــوازم، خدمــات( اضافــة الــى التعلیمات 
الصــادرة بموجبــه . حیــث تــم  فصــل الــدور الرقابــي والتشــریعي عــن الــدور التنفیــذي املنــاط بدوائر 
الشــراء املرکزیــة )دائــرة العطــاءات الحكومیة،دائــرة املشــتریات الحكومیــة ( وکذلــك تطویرالهیــكل 
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يضمــن حوكمــة اإلجــراءات وفعاليــة تطبيقهــا . 

وحرصــا مــن الدائــرة ىلع مواكبــة العصــر فقــد بــدأت هــذا العــام بتطبيــق إجــراءات الشــراء 
ــركات  ــجيل الش ــم تس ــد ت ــي )JONEPS( وق ــي األردن ــراء اإللكترون ــام الش ــال نظ ــن خ ــا م الكتروني
املصنفــة ىلع النظــام وتدريــب املعنييــن ىلع اســتخدامه ممــا يســاهم يف زيــادة نســبة 

ــطة . ــرة واملتوس ــركات الصغي ــة الش ــة وخاص ــاءات الحكومي ــاركة يف العط املش

 كمــا تقــوم الدائــرة بدراســة تغيــر أســعار املحروقــات و املــواد اإلنشــائية املدرجــة يف جدول 
ــة  ــم الخاص ــدار التعامي ــائية وإص ــاريع اإلنش ــد للمش ــة املوح ــد املقاول ــل يف عق ــات التعدي بيان

بتعديــل تلــك األســعار ، وكذلــك إصــدار تعاميــم لتمديــد مــدد التنفيــذ للمشــاريع اإلنشــائية بســبب 

الظــروف الجويــة للجهــات الرســمية التــي تتابــع تنفيــذ املشــاريع الخاصــة بهــا.
وقــد قامــت الدائــرة بمراجعــة وتعديــل املــادة  12/3 يف الشــروط العامــة مــن عقــد املقاولــة 
املوحــد للمشــاريع االنشــائية 2010 الطبعــه الثانيــة ، ومراجعــة وتعديــل املــادة  12/3 يف الشــروط 

الخاصــة مــن عقــد املقاولــة املوحــد للمشــاريع االنشــائية 2010 الطبعــه الثانيــة .

ــرة خــال  ــاب الســنوي( ليلقــي الضــوء ىلع أهــم إنجــازات الدائ وقــد جــاء هــذا العــدد )الكت
العــام املاضــي ليؤكــد اســتمرارية جهودهــا يف أداء دورهــا الفاعــل واإليجابــي بمــا يتوافــق ومعاييــر 

املبــادئ األساســية لضمــان قطــاع إنشــاءات قــوي ومنافــس .

ــرح  ــة لط ــا باإلضاف ــم تكليفه ــد ت ــرة فق ــذه الدائ ــه ه ــوم ب ــذي تق ــادي ال ــدور الري ــرًا لل  ونظ
ــادرات  ــاءات املب ــرح عط ــها ط ــدة وىلع رأس ــام رائ ــدة مه ــة بع ــن املوازن ــة م ــاءات املمول العط
امللكيــة الســامية وكذلــك طــرح عطــاءات املنحــة الخليجيــة وغيرهــا مــن جهــات ممولــة صديقــة .

وقد تم تضمين هذا الكتاب العديد من األمور الهامة واملفيدة ألصحاب العاقة 
 ) ومنها ىلع سبيل املثال ال الحصر ( :

• جداول بأسماء العطاءات املحالة وقيمها .
• التحاليل واملقارنات والدراسات املتعلقة بالبنود اإلنشائية لعطاءات محالة .

ــدى  ــن ل ــاريين املؤهلي ــن واإلستش ــن املصنفي ــداد املقاولي ــماء وأع ــداول بأس ــات وج • بيان
ــاص . ــة واإلختص ــال والفئ ــب املج ــرة وحس الدائ

• تقرير تقييمي نهائي لعام 2020  لتعاميم تغير األسعار .
ــر األشــغال العامــة  وال يســعني يف هــذا املقــام إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر ملعالــي وزي

واإلســكان ىلع دعمــه وتوجيهــه املتواصــل ملســيرة عمــل الدائــرة وبالــغ الشــكر والتقديــر لكافــة الزمــاء 

ــي  ــائًا اهلل العل ــل ، س ــم يف العم ــم واخاصه ــم وتفانيه ــرة ىلع جهوده ــن يف الدائ ــات العاملي والزمي

القديــر أن يوفقنــا جميعــا لخدمــة األردن الغالــي يف ظــل قائــد الوطــن وراعــي املســيرة حضــرة صاحــب 

ــة الهاشــمية امللــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين املعظــم حفظــه اهلل ورعــاه . الجال

مدير عام دائرة العطاءات الحكوميةمدير عام دائرة العطاءات الحكومية
املهندس محمود هاشم خليفات
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يضمــن حوكمــة اإلجــراءات وفعاليــة تطبيقهــا . 

وحرصــا مــن الدائــرة ىلع مواكبــة العصــر فقــد بــدأت هــذا العــام بتطبيــق إجــراءات الشــراء 
ــركات  ــجيل الش ــم تس ــد ت ــي )JONEPS( وق ــي األردن ــراء اإللكترون ــام الش ــال نظ ــن خ ــا م الكتروني
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 كمــا تقــوم الدائــرة بدراســة تغيــر أســعار املحروقــات و املــواد اإلنشــائية املدرجــة يف جدول 
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العــام املاضــي ليؤكــد اســتمرارية جهودهــا يف أداء دورهــا الفاعــل واإليجابــي بمــا يتوافــق ومعاييــر 

املبــادئ األساســية لضمــان قطــاع إنشــاءات قــوي ومنافــس .

ــرح  ــة لط ــا باإلضاف ــم تكليفه ــد ت ــرة فق ــذه الدائ ــه ه ــوم ب ــذي تق ــادي ال ــدور الري ــرًا لل  ونظ
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• جداول بأسماء العطاءات املحالة وقيمها .
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دائرة العطاءات الحكومية املرجعية الرئيسة لقطاع االنشاءات الوطني
أنشـئت دائـرة العطـاءات الحكوميـة عـام 1982 ، اسـتنادًا ألحـكام نظـام األشغــال الحكوميـة ، 
ويترأسـها مديـر عـام يعيـن بقـرار مـن مجلس الـوزراء ، ويرتبـط إداريا بوزير األشـغال العامة واإلسـكان 
، يتكـون جهازهـا اإلداري حاليـا مـن )123( مسـتخدما ، )63%( منهم يحملون املؤهـات الجامعية يف 

كافـة التخصصات .
ــاءات ،  ــاع اإلنش ــة بقط ــة معني ــة حكومي ــة ، كجه ــاءات الحكومي ــرة العط ــاء دائ ــذ انش   من
ورعايــة نشــاطه ، وتعزيــز قدراتــه ، وهــي تعمــل ىلع تحديــث وتطويــر كل مــا يــؤدي إلــى تنميــة 
وتكاتــف جهــود أطرافــه باعتبــاره ركنــا مــن أركان االقتصــاد الوطنــي يســتلزم التطويــر والتحديــث . 
ــة لهــا بمقتضــى أحــكام  ــات املخول ــة املهــام والصاحي ــرة العطــاءات الحكومي  تمــارس دائ

ــي :- ــا يل ــك م ــه بمــا يف ذل ــة رقــم )28( لســنة 2019 وتعديات نظــام املشــتريات الحكومي
1. شــراء مــا تحتــاج إليــه الجهــات الحكوميــة أو الوحــدات الحكوميــة مــن األشــغال والخدمــات 

الفنيــة وفقــا لنظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم )28( لســنة 2019 وتعدياتــه .
ــات  ــع املعلوم ــا وجم ــة وتحليله ــة الحكومي ــات الفني ــغال والخدم ــاءات األش ــق عط 2.تدقي

ــلها . ــا وتحليـــ ــاءات وحفظه ــة بالعط املتعلق
3.وضع الشروط العامة والخاصة لعطاءات األشغال والخدمات الفنية والشروط املرجعية 

وإجراءات العطاءات والنماذج  واملخططات وتطويرها بالتنسيق مع لجنة سياسات الشراء .
4.مراجعة الشروط العامة والخاصة لعقد املقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط  

املرجعية وإجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط واإلجـــراءات .
5.مراجعة وثائق الشراء وطلبات الشراء وتدقيقها للتحقق من اتفاقها مع أحكام هذا 

النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
6.التعاون مع لجنة سياسات الشراء والتنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية  لتحسين 

مهارات العاملين يف مجال الشراء وبناء القدرات .
7.تزويد الجهة الحكومية والوحدة الحكومية بالرأي واملشورة فيما يتعلق بالشراء .

8.القيام بأعمال سكرتارية اللجان .
9.جمع املعلومات عن إجراءات الشراء التي تقوم بها ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء .

10.حفظ القيود والسجات وامللفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء .
11.التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة إلدارة الشراء ووضع الخطط 

والبرامج الازمة لتنفيذ هذه السياسة .
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12.ترخيص وتصنيف املقاولين وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيق مع الجهات 
ـــل  ـــل داخ ـــات العم ـــك لغاي ـــم وذل ـــم وبأعماله ـــة به ـــات املنوط ـــظ  املعلوم ـــة، وحفـ املختص

ـــة . ـــذه الغاي ـــوزراء له ـــس ال ـــا مجل ـــي يصدره ـــات الت ـــب  التعليم ـــا بموجـ ـــة وخارجه اململك
13.تقييـــم أداء املتعهديـــن واإلستشـــاريين بنـــاًء ىلع التقاريـــر الـــواردة مـــن الجهـــة 

. املســـتفيدة 
14.دراســـة تغيـــر أســـعار املحروقـــات و املـــواد اإلنشـــائية املدرجـــة يف جـــدول بيانـــات 

التعديـــل 
يف عقد املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية والتنسيب للوزير بإصدار أي تعميم 

بتعديل تلك األسعار .
15.إصـــدار النشـــرات الدوريـــة حـــول قطـــاع اإلنشـــاءات وأســـعار املـــواد اإلنشـــائية وبنـــود 

األشـــغال .
16.إصدار املطبوعات الدورية واملواد اإلرشادية املتعلقة بالشراء .

17.إدامة ملف املفاوضات انضمام األردن التفاقية املشتريات الحكومية املنبثقة عن 
منظمة التجارة العاملية. 

18.املشاركة يف تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت املعقودة بين اململكة وأي جهات 
دولية  ىلع املستووين اإلقليمي والعاملي .

19. أي أعمـــال أو مهـــام أخـــرى تنـــاط بالدائـــرة تنفيـــذًا ألحـــكام هـــذا النظـــام والتعليمـــات 
الصـــادرة بمقتضـــاه .

لــدى الدائــرة موقعــا إلكترونيــا ىلع شــبكة اإلنترنــت يشــكل مرجعــا متخصصــا لــذوي العاقــة 
بمــا يحتويــه مــن بيانــات ومعلومــات محدثــة لــكل مــا يتعلــق بإجــراءات الشــراء وتصنيــف املقاولين 
ومقدمــي الخدمــات الفنيــة حيــث يحتــوي ىلع اهــم التشــريعات النافــذة باإلضافــة الــى العديــد 

مــن الدراســات .
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الخطـة اإلستراتيجيـة
ــرة العطــاءات الحكوميــة لألعــوام )2020- تتضمــن هــذه الوثيقــة الخطــة اإلســتراتيجية لدائ

2022( ومــا تحتويــه مــن توجهــات وأهــداف إســتراتيجية اســتنادًا إلــى الرؤية والرســالة وانســجاما مع 
قيــم الدائــرة. كمــا يتضمــن الجــزء األخيــر مــن هــذه الوثيقــة خطــط العمــل التنفيذيــة املســتقبلية 

ملديريــات ووحــدات الدائــرة .  

املسؤوليـة:
•التــزام اإلدارة العليــا باتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالخطــة اإلســتراتيجية ومراجعتهــا وضمــان 

تنفيذهــا وتوفيــر املــوارد الازمــة.
ــرة  ــام دائ ــب نظ ــا بموج ــة تنفيذه ــتراتيجية ومتابع ــة اإلس ــداد الخط ــؤولية إع ــع مس •تق
ــة يف  ــيق واملتابع ــط والتنس ــة التخطي ــنة 2020 ىلع لجن ــم )43( لس ــة رق ــاءات الحكومي العط

ــرة . ــة يف الدائ ــدات التنظيمي ــات والوح ــع املديري ــع جمي ــام م ــيق الت ــرة وبالتنس الدائ

1.إعداد الخطة اإلستراتيجية:
- كل ثــاث ســنوات، تقــوم الدائــرة بإعــداد خطتهــا اإلســتراتيجية لألعــوام الثــاث القادمــة 
وبحيــث يتــم مراجعتهــا وتعديليهــا ســنويا بنــاء ىلع مخرجــات تقريــر املتابعــة والتقييم ملســتوى 

انجــاز وتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية .

2.املتابعة والتقييم 
ــواردة  ــاريع ال ــذ للمش ــاز والتنفي ــب اإلنج ــم نس ــة وتقيي ــم متابع ــنوي يت ــف س ــكل نص - بش
بخطــط العمــل التنفيذيــة للدائــرة واملوجــودة ضمــن الخطــة االســتراتيجية مــن قبــل قســم تطويــر 
األداء املؤسســي وبالتنســيق مــع مــدراء املديريــات والوحــدات التنظيميــة يف الدائــرة ويتــم رفــع 

تقريــر بذلــك للجنــة التخطيــط يف الدائــرة التخــاذ االجــراءات املناســبة .

3.مراجعة وتعديل الخطة اإلستراتيجية: 
- بشــكل ســنوي يتــم مراجعــة الخطــة االســتراتيجية مــن قبــل لجنــة التخطيــط يف الدائــرة 
وبالتنســيق مــع جميــع املديريــات والوحــدات التنظيميــة  ويتــم تحديثهــا بنــاًء ىلع املســتجدات 
التــي تطــرأ  وتعديلهــا اصوليــا لتحقيــق االهــداف املنشــودة  واعتمادهــا مــن قبــل عطوفــة املديــر 

العــام . 
ــان  ــات وبي ــد االنحراف ــي وتحدي ــاز الفعل ــتوى االنج ــم مس ــة تقيي ــذه املراجع ــم يف ه -يت
ــر الخطــة اإلســتراتيجية  أســبابها والوقــوف ىلع اإلجــراءات العاجيــة املقترحــة، وتعديــل وتطوي

ــك . ــاء ىلع ذل بن
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12.ترخيص وتصنيف املقاولين وتصنيف مقدمي الخدمات الفنية بالتنسيق مع الجهات 
ـــل  ـــل داخ ـــات العم ـــك لغاي ـــم وذل ـــم وبأعماله ـــة به ـــات املنوط ـــظ  املعلوم ـــة، وحفـ املختص

ـــة . ـــذه الغاي ـــوزراء له ـــس ال ـــا مجل ـــي يصدره ـــات الت ـــب  التعليم ـــا بموجـ ـــة وخارجه اململك
13.تقييـــم أداء املتعهديـــن واإلستشـــاريين بنـــاًء ىلع التقاريـــر الـــواردة مـــن الجهـــة 

. املســـتفيدة 
14.دراســـة تغيـــر أســـعار املحروقـــات و املـــواد اإلنشـــائية املدرجـــة يف جـــدول بيانـــات 

التعديـــل 
يف عقد املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية والتنسيب للوزير بإصدار أي تعميم 

بتعديل تلك األسعار .
15.إصـــدار النشـــرات الدوريـــة حـــول قطـــاع اإلنشـــاءات وأســـعار املـــواد اإلنشـــائية وبنـــود 

األشـــغال .
16.إصدار املطبوعات الدورية واملواد اإلرشادية املتعلقة بالشراء .

17.إدامة ملف املفاوضات انضمام األردن التفاقية املشتريات الحكومية املنبثقة عن 
منظمة التجارة العاملية. 

18.املشاركة يف تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت املعقودة بين اململكة وأي جهات 
دولية  ىلع املستووين اإلقليمي والعاملي .

19. أي أعمـــال أو مهـــام أخـــرى تنـــاط بالدائـــرة تنفيـــذًا ألحـــكام هـــذا النظـــام والتعليمـــات 
الصـــادرة بمقتضـــاه .

لــدى الدائــرة موقعــا إلكترونيــا ىلع شــبكة اإلنترنــت يشــكل مرجعــا متخصصــا لــذوي العاقــة 
بمــا يحتويــه مــن بيانــات ومعلومــات محدثــة لــكل مــا يتعلــق بإجــراءات الشــراء وتصنيــف املقاولين 
ومقدمــي الخدمــات الفنيــة حيــث يحتــوي ىلع اهــم التشــريعات النافــذة باإلضافــة الــى العديــد 

مــن الدراســات .
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الخطـة اإلستراتيجيـة
ــرة العطــاءات الحكوميــة لألعــوام )2020- تتضمــن هــذه الوثيقــة الخطــة اإلســتراتيجية لدائ
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قيــم الدائــرة. كمــا يتضمــن الجــزء األخيــر مــن هــذه الوثيقــة خطــط العمــل التنفيذيــة املســتقبلية 

ملديريــات ووحــدات الدائــرة .  
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•التــزام اإلدارة العليــا باتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالخطــة اإلســتراتيجية ومراجعتهــا وضمــان 

تنفيذهــا وتوفيــر املــوارد الازمــة.
ــرة  ــام دائ ــب نظ ــا بموج ــة تنفيذه ــتراتيجية ومتابع ــة اإلس ــداد الخط ــؤولية إع ــع مس •تق
ــة يف  ــيق واملتابع ــط والتنس ــة التخطي ــنة 2020 ىلع لجن ــم )43( لس ــة رق ــاءات الحكومي العط

ــرة . ــة يف الدائ ــدات التنظيمي ــات والوح ــع املديري ــع جمي ــام م ــيق الت ــرة وبالتنس الدائ

1.إعداد الخطة اإلستراتيجية:
- كل ثــاث ســنوات، تقــوم الدائــرة بإعــداد خطتهــا اإلســتراتيجية لألعــوام الثــاث القادمــة 
وبحيــث يتــم مراجعتهــا وتعديليهــا ســنويا بنــاء ىلع مخرجــات تقريــر املتابعــة والتقييم ملســتوى 

انجــاز وتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية .

2.املتابعة والتقييم 
ــواردة  ــاريع ال ــذ للمش ــاز والتنفي ــب اإلنج ــم نس ــة وتقيي ــم متابع ــنوي يت ــف س ــكل نص - بش
بخطــط العمــل التنفيذيــة للدائــرة واملوجــودة ضمــن الخطــة االســتراتيجية مــن قبــل قســم تطويــر 
األداء املؤسســي وبالتنســيق مــع مــدراء املديريــات والوحــدات التنظيميــة يف الدائــرة ويتــم رفــع 

تقريــر بذلــك للجنــة التخطيــط يف الدائــرة التخــاذ االجــراءات املناســبة .

3.مراجعة وتعديل الخطة اإلستراتيجية: 
- بشــكل ســنوي يتــم مراجعــة الخطــة االســتراتيجية مــن قبــل لجنــة التخطيــط يف الدائــرة 
وبالتنســيق مــع جميــع املديريــات والوحــدات التنظيميــة  ويتــم تحديثهــا بنــاًء ىلع املســتجدات 
التــي تطــرأ  وتعديلهــا اصوليــا لتحقيــق االهــداف املنشــودة  واعتمادهــا مــن قبــل عطوفــة املديــر 

العــام . 
ــان  ــات وبي ــد االنحراف ــي وتحدي ــاز الفعل ــتوى االنج ــم مس ــة تقيي ــذه املراجع ــم يف ه -يت
ــر الخطــة اإلســتراتيجية  أســبابها والوقــوف ىلع اإلجــراءات العاجيــة املقترحــة، وتعديــل وتطوي

ــك . ــاء ىلع ذل بن
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تحليــل بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة )عناصــر القــوة , عناصرالضعــف، الفــرص، 
التهديــدات(

إن الخطــوة األساســية لصياغــة الخطــة اإلســتراتيجية ىلع مســتوى الدائــرة تتــم مــن خــال 
دراســة وتحليــل عوامــل بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة وتحديــد عناصــر القـــوة وعناصر الضـــعف 

.)SWOT( والفـرص والتـهديـدات
إن عمليــة تحليــل البيئــة الداخليــة تعنــي عمليــة فحــص وتحليل العوامــل الخاصــة بالوظائف 
واألنشــطة واملــوارد وذلــك لتحديــد عناصــر القــوة والضعــف الداخليــة لتتمكــن الدائــرة مــن تعظيــم 
نقــاط قوتهــا ومعالجــة مواطــن الضعــف والعمــل بكفــاءة الســتغال الفــرص املتاحــة ومواجهــة 

التهديــدات يف البيئــة الخارجيــة.

ــرة وكفــاءة التنظيــم والقــدرة ىلع  ــة للدائ ــارة عــن القــدرة اإلداري - عناصــر القــوة: وهــي عب
ــر  ــر توف ــرة. يعتب ــة للدائ ــة التنظيمي ــوة يف البني ــق أفضــل اإلنجــازات ، أي وجــود مواطــن ق تحقي
املــوارد املاليــة والبشــرية والتكنولوجيــة والكفــاءة املتميــزة يف إدارة هــذه املــوارد مــن العوامــل 

. ) )JONEPS( ــة.  اإللكترونــي األردنــي ــة وجاذب ــاء بيئــة عمــل قوي األساســية يف بن

- عناصــر الضعــف: تتمثــل عــادة يف ضعــف القــدرة يف اتخــاذ القــرار املناســب أو ضعــف يف 
ــى ضعــف مســتوى الكفــاءة  املــوارد املتاحــة )بشــرية، ماليــة، …( أو البنيــة التحتيــة، باإلضافــة إل

الازمــة إلدارة مثــل هــذه املــوارد.

 إن عمليــة تحليــل البيئــة الخارجيــة للدائــرة تعنــي استكشــاف العوامــل واملتغيــرات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والتكنولوجيــة والثقافيــة وذلــك مــن أجــل تحديــد الفــرص 
والتهديــدات املوجــودة يف البيئــة الخارجيــة، ومعرفــة مصــادر ومكونات هــذه الفــرص والتهديدات 
مــن خــال تجزئتهــا إلــى عناصــر أو أجــزاء فرعيــة وفهــم عاقــات التأثيــر والتأثــر املتبادلــة بينهــا.
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إن تحليــل البيئــة الخارجيــة يســاعد الدائــرة يف تكويــن صــورة أعمــق عــن التهديــدات 
ــن  ــف م ــد والتخفي ــة التهدي ــة ملواجه ــة الازم ــراءات الوقائي ــاذ اإلج ــدا التخ ــا تمهي ــة به املحيط
آثــاره. كمــا أنــه يســاعدها يف تصميــم اإلجــراءات واالســتراتيجيات الازمــة الســتغال الفــرص 

ــا.    ــا ألهدافه ــا ىلع تحقيقه ــس إيجاب ــا ينعك ــة وبم املتاح
ــرة  ــرة خــال فت ــة للدائ ــة العمــل الخارجي ــع موجــودة يف بيئ ــق ووقائ -الفــرص: هــي حقائ
زمنيــة محــددة والتــي ينجــم عنهــا إذا مــا تــم اســتثمارها بالشــكل الصحيــح فوائــد ماديــة وغيــر 

ماديــة.

-التهديــدات: هــي األحــداث املحتملــة والتــي إذا مــا ظهــرت تســـبب ضـــررا حقيقيــا للدائــرة، 
ــة  ــات معين ــرات واتجاه ــدل مؤش ــد ت ــا ق ــودة وإنم ــون موج ــرورة أن تك ــس بالض ــدات لي فالتهدي
موجــودة يف البيئــة الخارجيــة ىلع احتماليــة ظهــور هــذه التهديــدات يف فتــرة زمنيــة قريبــة أو 

بعيــدة.
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وبنــاء عليــه، وبعــد إجــراء دراســة تحليليــة لواقــع بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة 
لدائــرة العطــاءات الحكوميــة، كانــت النتائــج ىلع النحــو التالــي :

عناصر
الضعف

التهدیدات
الفرص

 عناصر
القــوة

• عدم کفایة املخصصات املالیة ألغراض التطویر  
املؤسسي

• نقص يف أعداد الکوادر البشریة املؤهلة لبعض 
املواقع

• عدم وجود مبنی مستقل ومناسب لدائرة العطاءات 
الحکومیة

•  دعم اإلدارة العلیـــا يف الدائرة والرغبة يف إحداث تغییر 
إیجابي

•  مساهمة الدائرة يف تعدیل األنظمة والتشریعات الناظمة 
لعمل قطاع اإلنشاءات وأعمال اإلعمار يف اململکة

•  وجود کوادر بشریة مؤهلة
•  وجود بنیة تحتیة إلکترونیة متقدمة

•  هیکل تنظیمي فّعال ویخدم أهداف الدائرة
•  مشـــارکة القطاع الخاص يف اتخاذ القـــرارات ضمن عمل 
اللجـــان مما یدعم شـــفافیة وصحة وحوکمـــة القرارات 

املتخذة
•  تفعیـــل دور الجهات الرقابیة ممثلة بدیوان املحاســـبة 
وهیئة النزاهـــة ومکافحة الفســـاد يف مراقبة اجراءات 
الشـــفافیة یدعـــم  ممـــا  الشـــراء  عملیـــات 

•  وجود منح ومشاریع التطویر التي یتم تطبیقها بهدف 
رفع مستوى عملیات الشراء الحکومیة

. ( (JONEPS) مثال: نظام الشراء اإللکتروني األردني )  

• حصول دوائر ومؤسســـات حکومیة یلع صالحیات تؤثر 
یلع نطاق عمل الدائرة

• وضع کافة الجهات والوحدات الحکومیة تحت مظلة دائرة 
العطاءات الحکومیة الدارة شراء األشغال والخدمات الفنیة 
التي تحتاج الیها تلك الجهات والوحدات الحکومیة وفقًا 
لصالحیاتهـــا حســـب نظـــام املشـــتریات الحکومیـــة
• النقـــص املتواصل يف الکفـــاءات والخبرات املتخصصة 
باإلضافة للنقص يف املوارد البشریة بسبب االحالة یلع 

التقاعد وعدم السماح بالتعیین
• اإلجـــراءات الحکومیة املتخذة بســـبب جائحـــة کورونا
• تذبذب قیمة املســـاعدات واملنـــح الخارجیة بناء یلع 
أحداث سیاســـیة وعوامل اقتصادیـــة قد یحد من تدفق 

وثبات املنح الخاصة بمشاریع التطویر

• املشـــارکة يف جائزة امللك عبد اهللا الثاني لتمیز األداء 
الحکومي والشفافیة

• مشـــارکة الدائرة ضمن الفریق الفنـــي املکلف بمراجعة 
نظام املشتریات الحکومیة رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ .

• مشـــارکة الدائرة ضمن دوائر الشـــراء املرکزیة الستکمال 
نظام الشراء اإللکتروني األردني (JONEPS) بما یتوائم مع 

األنظمة املعمول بها
• رئاسة الوفد املفاوض إلنضمام األردن التفاقیة املشتریات 

الحکومیة املنبثقة عن منظمة التجارة العاملیة
• املشارکة يف جائزة االبتکار الحکومي

• التوجه الحکومي ألتمته املؤسســـات الحکومیة، والتقبل 
والتوجه العام للوسائل التکنولوجیة يف املجتمع 

األردني (مثال: االزدیاد املضطرد يف اعداد مستخدمین 
االنترنت) 
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الرؤية والرسالة والقيم لدائرة العطاءات الحكومية  

الرؤية
 مشتریات حکـومیــة کفــؤة وشفافــة

 الرسالة
إدارة إجراءات شــراء األشــغال والخدمــات الفنیة التي 
تحتــاج الیها الجهــات والوحــدات الحکومیــة بکفاءة 
واقتــدار وادارة إجــراءات ترخیص وتصنیــف املقاولي 
ومقدمي الخدمات الفنیة وذلك لتقدیم خدمات ممیزة 
محلیًا واقلیمیًا من خالل کوادر فنیة متخصصة ومؤهلة 
بما یضمن تکافؤ الفرص والعمل یلع رفع سویة قطاع 
االنشــاءات من خــالل الشــراکة مــع القطــاع الخاص 

والحفاظ یلع املال العام

القيم
الکفــاءة والفاعلیة ، التمیــز واإلبتکار 
ترســیخ العمل املؤسسي الشفافیة 
،العدالــة والحیادیــة العمــل بــروح 

الفریق الواحد التمیز واالستدامة 
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رفع مستوى عملیات الشراء الحکومیة

. ( (JONEPS) مثال: نظام الشراء اإللکتروني األردني )  

• حصول دوائر ومؤسســـات حکومیة یلع صالحیات تؤثر 
یلع نطاق عمل الدائرة

• وضع کافة الجهات والوحدات الحکومیة تحت مظلة دائرة 
العطاءات الحکومیة الدارة شراء األشغال والخدمات الفنیة 
التي تحتاج الیها تلك الجهات والوحدات الحکومیة وفقًا 
لصالحیاتهـــا حســـب نظـــام املشـــتریات الحکومیـــة

• النقـــص املتواصل يف الکفـــاءات والخبرات املتخصصة 
باإلضافة للنقص يف املوارد البشریة بسبب االحالة یلع 

التقاعد وعدم السماح بالتعیین
• اإلجـــراءات الحکومیة املتخذة بســـبب جائحـــة کورونا

• تذبذب قیمة املســـاعدات واملنـــح الخارجیة بناء یلع 
أحداث سیاســـیة وعوامل اقتصادیـــة قد یحد من تدفق 

وثبات املنح الخاصة بمشاریع التطویر

• املشـــارکة يف جائزة امللك عبد اهللا الثاني لتمیز األداء 
الحکومي والشفافیة

• مشـــارکة الدائرة ضمن الفریق الفنـــي املکلف بمراجعة 
نظام املشتریات الحکومیة رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٩ .

• مشـــارکة الدائرة ضمن دوائر الشـــراء املرکزیة الستکمال 
نظام الشراء اإللکتروني األردني (JONEPS) بما یتوائم مع 

األنظمة املعمول بها
• رئاسة الوفد املفاوض إلنضمام األردن التفاقیة املشتریات 

الحکومیة املنبثقة عن منظمة التجارة العاملیة
• املشارکة يف جائزة االبتکار الحکومي

• التوجه الحکومي ألتمته املؤسســـات الحکومیة، والتقبل 
والتوجه العام للوسائل التکنولوجیة يف املجتمع 

األردني (مثال: االزدیاد املضطرد يف اعداد مستخدمین 
االنترنت) 
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الرؤية والرسالة والقيم لدائرة العطاءات الحكومية  

الرؤية
 مشتریات حکـومیــة کفــؤة وشفافــة

 الرسالة
إدارة إجراءات شــراء األشــغال والخدمــات الفنیة التي 
تحتــاج الیها الجهــات والوحــدات الحکومیــة بکفاءة 
واقتــدار وادارة إجــراءات ترخیص وتصنیــف املقاولي 
ومقدمي الخدمات الفنیة وذلك لتقدیم خدمات ممیزة 
محلیًا واقلیمیًا من خالل کوادر فنیة متخصصة ومؤهلة 
بما یضمن تکافؤ الفرص والعمل یلع رفع سویة قطاع 
االنشــاءات من خــالل الشــراکة مــع القطــاع الخاص 

والحفاظ یلع املال العام

القيم
الکفــاءة والفاعلیة ، التمیــز واإلبتکار 
ترســیخ العمل املؤسسي الشفافیة 
،العدالــة والحیادیــة العمــل بــروح 

الفریق الواحد التمیز واالستدامة 
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األهداف الوطنية )املحاور( التي تساهم دائرة العطاءات الحكومية يف تحقيقها
1. زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل املساءلة وقياس األداء الحكومي .

2. تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
3. تحفيز بيئة األعمال واإلستثمار .

4. تحفيز النمو االقتصادي واملضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى
5. تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية املقدمة للمواطنين

01

03
02

04

06

05

07
08

تطوير آلية لدراسة09
تعديل أسعار املواد

اإلنشائية .

ترخيص وتسجيل الشركات 
غير األردنية يف مجال 

قطاع اإلنشاءات األردني .

املساهمة يف تطوير 
وتنظيم قطاع اإلنشاءات

 األردني .

املساهمة يف رفع كفاءة
املقاولين ومقدمي الخدمات

الفنية .

اتمتة إجراءات الدائرة .

تحديث التشريعات الناظمة 
لعمل الدائرة  

تـطـوير األداء ورفع قدرات
العاملين يف الدائرة .

مأسسة عمل الدائرة كذراع
تنفيذي ومركزي الدارة شراء
األشغال والخدمات الفنية .

تحسين شفافية وكفاءة
وفاعلية شراء األشغال 

والخدمات الفنية .

األهداف اإلستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية
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األهداف الوطنية )املحاور( التي تساهم دائرة العطاءات الحكومية يف تحقيقها
1. زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل املساءلة وقياس األداء الحكومي .

2. تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
3. تحفيز بيئة األعمال واإلستثمار .

4. تحفيز النمو االقتصادي واملضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى
5. تحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية املقدمة للمواطنين

01

03
02

04

06

05

07
08

تطوير آلية لدراسة09
تعديل أسعار املواد

اإلنشائية .

ترخيص وتسجيل الشركات 
غير األردنية يف مجال 

قطاع اإلنشاءات األردني .

املساهمة يف تطوير 
وتنظيم قطاع اإلنشاءات

 األردني .

املساهمة يف رفع كفاءة
املقاولين ومقدمي الخدمات

الفنية .

اتمتة إجراءات الدائرة .

تحديث التشريعات الناظمة 
لعمل الدائرة  

تـطـوير األداء ورفع قدرات
العاملين يف الدائرة .

مأسسة عمل الدائرة كذراع
تنفيذي ومركزي الدارة شراء
األشغال والخدمات الفنية .

تحسين شفافية وكفاءة
وفاعلية شراء األشغال 

والخدمات الفنية .

األهداف اإلستراتيجية لدائرة العطاءات الحكومية
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دراسة رقم )1(
أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / لقطاع األبنية الحكومية لألقاليم الثالثة

) شمال ، وسط ، جنوب (

وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

5.04.04.04.04.04.3م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

3.02.21.51.53.02.2م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
15سم

2.01.82.51.82.52.1م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 3
ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

65.560.075.060.072.066.8م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

80.085.085.080.085.083.3م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

80.085.0100.080.0100.088.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 25  سماكة )10( 5
سم

7.08.08.07.08.07.7م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 6
High Tensile steel Grade 60  2420 نيوتن/ملم

680.0650.0700.0650.0700.0676.7طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
كفاية او صاحية ناتج الحفر

4.03.05.03.05.04.0م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1-أ
واالدراج والبروزات املعمارية

85.090.086.085.090.087.0م3

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة 1-ب
وبأي سماكة

85.090.0100.085.0100.091.7م3

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 2
خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي 

الشد

680.0650.0700.0650.0700.0676.7طن

"تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) أردنية ( خال منالعيوب ارتفاع)25( سم 

سماكة )5( سم ."

50.050.055.050.055.051.7م2
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وصف البندالرقم
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بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

ــة صنــف أول مــن 4 ــاء ادراج حجري ــم وبن تقدي
محاجــر ) أردنيــة ( الدعســة ســماكة )5( ســم 

واملــرآة ســماكة ) 4 ( ســم

25.030.035.025.035.030.0م.ط

أعمال الطوبثالثا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني 1
مفرغ:

7.06.08.06.08.07.0م2سماكة 10سم1-أ

10.012.014.010.014.012.0م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم 1-ج
للجدران الخارجية

15.020.017.015.020.017.3م2

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
)36/40 ×20×28(سم

0.500.650.700.500.700.62عدد

رابعا - اعمال القصارة

5.03.54.03.55.04.2م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

6.07.05.05.07.06.0م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

خامسا - اعمال الباط واالرضيات

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1
اردني قياس )30×30×3(سم

10.08.09.08.010.09.0م2

تقديم وتركيب باط صيني للجدران نخب 2
اول قياس )25×40(سم ىلع األقل

15.013.010.011.015.012.7م2

تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات 3
قياس )40×40(سم 

12.015.012.012.015.013.0م2

تقديم وتركيب نعل باط ) بانيل( من 4
البورسان قياس )40×10( سم 

2.53.54.02.54.03.3م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي 5
مصقول لادراج  سماكة الدعسة 3سم، 

سماكة املرآه 2سم

30.025.032.025.032.029.0م.ط

سادسا - اعمال املنجور:

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1
صنف اول مع الدهان 3 وجوه

80.0110.090.080.0110.093.3م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 2
خشب الاتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 

ارتفاع)90(سم

150.0130.0150.0130.0150.0143.3م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
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بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب 3
الاتيه سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم 

وعرض)35( سم

110.090.0120.090.0120.0106.7م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  4
من  خشب الاتية سمك )22( ملم لجميع 

الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

150.0200.0250.0150.0250.0200.0م.ط

سابعا- االعمال املعدنية :

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع 7-أ
عادي زجاج مفرد

45.055.050.045.055.050.0م2

140.0130.0170.0130.0170.0146.7م2توريد وتركيب ابواب املنيوم 7-ب

30.040.035.030.040.035.0م.طتقديم درابزين لألدراج من مواسير حديدية7-ج

90.080.085.080.090.085.0م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج2

110.095.090.090.0110.098.3م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات3

30.035.045.030.045.036.7م2توريد مصبعات حماية للشابيك4

ثامنا - اعمال الدهانات :

1.82.03.01.83.02.3م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
اكريليكي نقي %100

4.05.06.04.06.05.0م2

تاسعا- اعمال السطح ومنع الرشح:

توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من 1
خرسانة درجة 15

14.0010.008.008.0014.0010.7م2

تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
)روالت(

6.007.005.005.007.006.0م2

عاشرًا - "األعمال الخارجية :  أعمال الساحات والجدران االستنادية "

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

4.04.03.03.004.03.7م3

2.51.82.01.82.52.1م2توريد وفرد بيس كورس سماكة )20( سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
الحفريات وبأي سماكة 

65.070.060.060.070.065.0م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ
ورقاب االعمدة

85.080.090.080.090.085.0م3
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السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب 3
الاتيه سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم 

وعرض)35( سم

110.090.0120.090.0120.0106.7م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  4
من  خشب الاتية سمك )22( ملم لجميع 

الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

150.0200.0250.0150.0250.0200.0م.ط

سابعا- االعمال املعدنية :

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع 7-أ
عادي زجاج مفرد

45.055.050.045.055.050.0م2

140.0130.0170.0130.0170.0146.7م2توريد وتركيب ابواب املنيوم 7-ب

30.040.035.030.040.035.0م.طتقديم درابزين لألدراج من مواسير حديدية7-ج

90.080.085.080.090.085.0م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج2

110.095.090.090.0110.098.3م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات3

30.035.045.030.045.036.7م2توريد مصبعات حماية للشابيك4

ثامنا - اعمال الدهانات :

1.82.03.01.83.02.3م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
اكريليكي نقي %100

4.05.06.04.06.05.0م2

تاسعا- اعمال السطح ومنع الرشح:

توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من 1
خرسانة درجة 15

14.0010.008.008.0014.0010.7م2

تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
)روالت(

6.007.005.005.007.006.0م2

عاشرًا - "األعمال الخارجية :  أعمال الساحات والجدران االستنادية "

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

4.04.03.03.004.03.7م3

2.51.82.01.82.52.1م2توريد وفرد بيس كورس سماكة )20( سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
الحفريات وبأي سماكة 

65.070.060.060.070.065.0م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ
ورقاب االعمدة

85.080.090.080.090.085.0م3



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

34

وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تقديم وصب خرسانة درجة 30 للمدات 4-ب
االرضية املسلحة سماكة )10( سم

12.08.010.08.012.010.0م2

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
خضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

680.0650.0700.0650.0700.0676.7طن

تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس 6
)40×40×4(سم 

12.010.013.010.013.011.7م2

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 7
جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  

قياس )12/15×30×50(سم

12.010.09.09.012.010.3م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

أواًل - اعمال تحت منسوب الباط

اعمال حفريات من كل نوع :1

5.03.04.03.05.04.0م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

2.53.02.02.03.02.5م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
15سم

2.03.53.02.03.52.8م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 3
ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

70.065.065.065.070.066.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

97.088.090.088.097.091.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

97.080.0100.080.0100.092.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( 5
سم

7.08.09.07.09.08.0م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 6
High Tensile steel Grade 60  2420 نيوتن/ملم

650.0600.0670.0600.0670.0640.0طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
كفاية او صاحية ناتج الحفر

2.03.03.02.03.02.7م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1-أ
واالدراج والبروزات املعمارية

80.090.095.080.095.088.3م3

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة 1-ب
وبأي سماكة

85.090.0100.085.0100.091.7م3

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 2
خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي الشد

650.0600.0670.0600.0670.0640.0طن

 "تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) أردنية ( خال منالعيوب ارتفاع)25( سم سماكة 

)5( سم ."

38.040.045.038.045.041.0م2

تقديم وبناء ادراج حجرية صنف أول من محاجر 4
)أردنية ( الدعسة سماكة )5( سم واملرآة سماكة 

) 4 ( سم

20.025.030.020.030.025.0م.ط

دراسة رقم )2(
أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / القطاع التربوي لألقاليم الثالثة

) شمال ، وسط ، جنوب (
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
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االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تقديم وصب خرسانة درجة 30 للمدات 4-ب
االرضية املسلحة سماكة )10( سم

12.08.010.08.012.010.0م2

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
خضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

680.0650.0700.0650.0700.0676.7طن

تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس 6
)40×40×4(سم 

12.010.013.010.013.011.7م2

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 7
جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  

قياس )12/15×30×50(سم

12.010.09.09.012.010.3م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

أواًل - اعمال تحت منسوب الباط

اعمال حفريات من كل نوع :1

5.03.04.03.05.04.0م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

2.53.02.02.03.02.5م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
15سم

2.03.53.02.03.52.8م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 3
ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

70.065.065.065.070.066.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

97.088.090.088.097.091.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

97.080.0100.080.0100.092.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( 5
سم

7.08.09.07.09.08.0م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 6
High Tensile steel Grade 60  2420 نيوتن/ملم

650.0600.0670.0600.0670.0640.0طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
كفاية او صاحية ناتج الحفر

2.03.03.02.03.02.7م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1-أ
واالدراج والبروزات املعمارية

80.090.095.080.095.088.3م3

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة 1-ب
وبأي سماكة

85.090.0100.085.0100.091.7م3

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 2
خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي الشد

650.0600.0670.0600.0670.0640.0طن

 "تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) أردنية ( خال منالعيوب ارتفاع)25( سم سماكة 

)5( سم ."

38.040.045.038.045.041.0م2

تقديم وبناء ادراج حجرية صنف أول من محاجر 4
)أردنية ( الدعسة سماكة )5( سم واملرآة سماكة 

) 4 ( سم

20.025.030.020.030.025.0م.ط

دراسة رقم )2(
أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / القطاع التربوي لألقاليم الثالثة

) شمال ، وسط ، جنوب (
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

ثالثا - أعمال الطوب

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.07.09.07.09.08.0م2سماكة 10سم1-أ

14.015.016.014.016.015.0م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم 1-ج
للجدران الخارجية

20.016.018.016.020.018.0م2

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
)36/40×20×24(سم

0.750.800.650.650.800.73عدد

رابعا- أعمال القصارة

4.05.04.04.05.04.3م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

6.07.06.06.07.06.3م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

خامسا - اعمال الباط واالرضيات

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1
اردني قياس )30×30×3(سم

11.08.012.08.012.010.3م2

تقديم وتركيب باط صيني للجدران نخب 2
اول قياس )20×30(سم ىلع األقل

13.015.014.013.015.014.0م2

تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات 3
قياس )60×60×0.9(سم 

16.015.017.015.017.016.0م2

تقديم وتركيب براطيش من الجرانيت 4
للشبابيك والعتبات سماكة )3( سم 

49.042.040.040.049.043.7م2

تقديم وتركيب نعل باط ) بانيل( من 5
الجرانيت الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( 
سم فاكثر  سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 

7.09.010.07.010.08.7م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي 6
مصقول لادراج  سماكة الدعسة 3سم، 

سماكة املرآه 2سم

25.018.020.018.025.021.0م.ط

سادسا - اعمال املنجور :

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1
صنف اول مع الدهان 3 وجوه

90.0100.0105.090.0105.098.3م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 2
خشب الاتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 

ارتفاع)90(سم

140.0130.0160.0130.0160.0143.3م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب 3
الاتيه سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم 

وعرض)35( سم

110.090.0120.090.0120.0106.7م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  4
من  خشب الاتية سمك )22( ملم لجميع 

الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

160.0200.0150.0150.0200.0170.0م.ط

األعمال املعدنية:سابعا

70.075.085.070.085.076.7م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1

100.090.0120.090.0120.0103.3م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2

35.028.030.028.035.031.0م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

اعمال الدهانات :ثامنا

3.32.02.52.03.32.6م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
اكريليكي نقي %100

4.04.55.02.54.04.5م2

اعمال السطح ومنع الرشح:تاسعا

توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من 1
خرسانة درجة 15

9.008.0010.008.0010.009.00م2

تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
)روالت(

7.006.006.506.007.006.50م2

 "األعمال الخارجية :عاشرًا
 أعمال الساحات والجدران االستنادية "

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

6.05.05.53.05.05.5م3

3.02.52.02.03.02.5م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
الحفريات وبأي سماكة 

70.060.065.060.085.065.0م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ
ورقاب االعمدة

70.075.080.060.080.075.0م3

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدات 4-ب
االرضية املسلحة سماكة )10( سم

8.07.06.05.010.07.0م2
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

ثالثا - أعمال الطوب

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.07.09.07.09.08.0م2سماكة 10سم1-أ

14.015.016.014.016.015.0م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم 1-ج
للجدران الخارجية

20.016.018.016.020.018.0م2

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
)36/40×20×24(سم

0.750.800.650.650.800.73عدد

رابعا- أعمال القصارة

4.05.04.04.05.04.3م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

6.07.06.06.07.06.3م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

خامسا - اعمال الباط واالرضيات

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1
اردني قياس )30×30×3(سم

11.08.012.08.012.010.3م2

تقديم وتركيب باط صيني للجدران نخب 2
اول قياس )20×30(سم ىلع األقل

13.015.014.013.015.014.0م2

تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات 3
قياس )60×60×0.9(سم 

16.015.017.015.017.016.0م2

تقديم وتركيب براطيش من الجرانيت 4
للشبابيك والعتبات سماكة )3( سم 

49.042.040.040.049.043.7م2

تقديم وتركيب نعل باط ) بانيل( من 5
الجرانيت الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( 
سم فاكثر  سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 

7.09.010.07.010.08.7م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي 6
مصقول لادراج  سماكة الدعسة 3سم، 

سماكة املرآه 2سم

25.018.020.018.025.021.0م.ط

سادسا - اعمال املنجور :

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1
صنف اول مع الدهان 3 وجوه

90.0100.0105.090.0105.098.3م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 2
خشب الاتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 

ارتفاع)90(سم

140.0130.0160.0130.0160.0143.3م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب 3
الاتيه سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم 

وعرض)35( سم

110.090.0120.090.0120.0106.7م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  4
من  خشب الاتية سمك )22( ملم لجميع 

الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

160.0200.0150.0150.0200.0170.0م.ط

األعمال املعدنية:سابعا

70.075.085.070.085.076.7م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1

100.090.0120.090.0120.0103.3م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2

35.028.030.028.035.031.0م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

اعمال الدهانات :ثامنا

3.32.02.52.03.32.6م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
اكريليكي نقي %100

4.04.55.02.54.04.5م2

اعمال السطح ومنع الرشح:تاسعا

توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من 1
خرسانة درجة 15

9.008.0010.008.0010.009.00م2

تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
)روالت(

7.006.006.506.007.006.50م2

 "األعمال الخارجية :عاشرًا
 أعمال الساحات والجدران االستنادية "

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

6.05.05.53.05.05.5م3

3.02.52.02.03.02.5م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
الحفريات وبأي سماكة 

70.060.065.060.085.065.0م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ
ورقاب االعمدة

70.075.080.060.080.075.0م3

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدات 4-ب
االرضية املسلحة سماكة )10( سم

8.07.06.05.010.07.0م2
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
خضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

650.0630.0700.0250.0620.0660.0طن

تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس 6
)40×40×4(سم 

10.09.012.09.012.010.3م2

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 7
جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  

قياس )12/15×30×50(سم

12.011.012.011.012.011.7م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

6.04.03.03.05.54.3م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

2.03.02.52.03.02.5م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
20سم

2.53.02.02.03.02.5م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 3
ذات مقاومة مميزة 18 نيوتن/ملم2 ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

60.060.055.055.060.058.3م2

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

80.090.085.080.090.085.0م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

90.0100.085.085.0100.091.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )15( 5
سم

9.512.011.09.512.010.8م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 6
High Tensile steel Grade 60  2420 نيوتن/ملم

635.0650.0680.0635.0680.0655.0طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
كفاية او صاحية ناتج الحفر

4.54.05.04.05.04.5م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1-أ
واالدراج والبروزات املعمارية

85.095.090.085.095.090.0م3

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة 1-ب
وبأي سماكة

90.095.0100.090.0100.095.0م3

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 2
خضوع 300 نيوتن /ملم2 و420 نيوتن/مم2 

)G40 وG60( عالي الشد

635.0650.0680.0635.0680.0655.0طن

 "تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) أردنية ( خال من العيوب ارتفاع)25( سم 

سماكة )5( سم."

40.045.050.040.050.045.0م2

دراسة رقم )3(
أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / القطاع الصحي لألقاليم الثالثة 

) شمال ، وسط ، جنوب (
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
خضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

650.0630.0700.0250.0620.0660.0طن

تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس 6
)40×40×4(سم 

10.09.012.09.012.010.3م2

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 7
جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  

قياس )12/15×30×50(سم

12.011.012.011.012.011.7م.ط
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

6.04.03.03.05.54.3م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

2.03.02.52.03.02.5م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
20سم

2.53.02.02.03.02.5م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 3
ذات مقاومة مميزة 18 نيوتن/ملم2 ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

60.060.055.055.060.058.3م2

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

80.090.085.080.090.085.0م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

90.0100.085.085.0100.091.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )15( 5
سم

9.512.011.09.512.010.8م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 6
High Tensile steel Grade 60  2420 نيوتن/ملم

635.0650.0680.0635.0680.0655.0طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
كفاية او صاحية ناتج الحفر

4.54.05.04.05.04.5م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1-أ
واالدراج والبروزات املعمارية

85.095.090.085.095.090.0م3

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة 1-ب
وبأي سماكة

90.095.0100.090.0100.095.0م3

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 2
خضوع 300 نيوتن /ملم2 و420 نيوتن/مم2 

)G40 وG60( عالي الشد

635.0650.0680.0635.0680.0655.0طن

 "تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) أردنية ( خال من العيوب ارتفاع)25( سم 

سماكة )5( سم."

40.045.050.040.050.045.0م2

دراسة رقم )3(
أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / القطاع الصحي لألقاليم الثالثة 

) شمال ، وسط ، جنوب (
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تقديم وبناء ادراج حجرية صنف أول من 4
محاجر ) أردنية ( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة ) 4 ( سم

19.017.020.017.020.018.7م.ط

أعمال الطوبثالثا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.09.010.08.010.09.0م2سماكة 10سم1-أ

13.014.015.013.015.014.0م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم 1-ج
للجدران الخارجية

17.021.022.017.022.020.0م2

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
)36/40 ×20×24(سم

0.650.550.750.550.750.65عدد

اعمال القصارةرابعا:

5.55.06.05.06.05.5م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

7.08.09.07.09.08.0م2قصارة اربعة وجوه خارجية ملونة2
اعمال الباط واالرضياتخامسا

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1
اردني قياس )30×30×3(سم

15.011.010.010.015.012.0م2

تقديم وتركيب باط سيراميك للجدران نخب 2
اول قياس )20×30(سم ىلع األقل

14.013.016.013.016.014.3م2

تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات 3
قياس )60×60×0.9(سم 

15.017.014.014.017.015.3م2

تقديم وتركيب براطيش من الجرانيت 4
للشبابيك والعتبات سماكة )3( سم 

40.055.050.040.055.048.3م2

تقديم وتركيب نعل باط ) بانيل( من 5
الجرانيت الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( 
سم فاكثر  سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 

10.012.015.010.017.012.3م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي 6
مصقول لادراج  سماكة الدعسة 3سم، 

سماكة املرآه 2سم

30.027.032.027.032.029.7م.ط

اعمال املنجور:سادسا

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1
صنف اول مع الدهان 3 وجوه

90.0110.0100.090.0110.0100.0م2
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الجنوب 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 2
خشب الاتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 

ارتفاع)90(سم

140.0150.0130.0140.0160.0140.0م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب 3
الاتيه سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم 

وعرض)35( سم

110.0120.0115.0110.0120.0115.0م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  4
من  خشب الاتية سمك )22( ملم لجميع 

الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

250.0350.0300.0250.0350.0300.0م.ط

األعمال املعدنية:سابعا

75.085.095.075.0850.085.0م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1

95.0120.0100.095.0120.0105.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2

28.030.035.0287.035.031.0م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

اعمال الدهانات :ثامنا

2.03.02.52.03.02.5م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
اكريليكي نقي %100

6.04.05.04.06.05.0م2

اعمال السطح ومنع الرشح:تاسعا

توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من 1
خرسانة درجة 15

10.0012.0011.0010.0012.0011.00م2

تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
)روالت(

7.008.006.006.008.007.00م2

 "األعمال الخارجية :عاشرًا
 أعمال الساحات والجدران االستنادية "

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

3.04.03.53.04.03.5م3

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 2
الحفريات وبأي سماكة 

60.065.077.065.070.067.3م3

70.075.080.070.080.075.0م2تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :3

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 3-أ
ورقاب االعمدة

90.085.095.085.095.090.0م3

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدات 3- ب
االرضية املسلحة سماكة )10( سم

10.08.012.08.012.010.0م2
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اقليم 
الشمال 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تقديم وبناء ادراج حجرية صنف أول من 4
محاجر ) أردنية ( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة ) 4 ( سم

19.017.020.017.020.018.7م.ط

أعمال الطوبثالثا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.09.010.08.010.09.0م2سماكة 10سم1-أ

13.014.015.013.015.014.0م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم 1-ج
للجدران الخارجية

17.021.022.017.022.020.0م2

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
)36/40 ×20×24(سم

0.650.550.750.550.750.65عدد

اعمال القصارةرابعا:

5.55.06.05.06.05.5م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

7.08.09.07.09.08.0م2قصارة اربعة وجوه خارجية ملونة2
اعمال الباط واالرضياتخامسا

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1
اردني قياس )30×30×3(سم

15.011.010.010.015.012.0م2

تقديم وتركيب باط سيراميك للجدران نخب 2
اول قياس )20×30(سم ىلع األقل

14.013.016.013.016.014.3م2

تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات 3
قياس )60×60×0.9(سم 

15.017.014.014.017.015.3م2

تقديم وتركيب براطيش من الجرانيت 4
للشبابيك والعتبات سماكة )3( سم 

40.055.050.040.055.048.3م2

تقديم وتركيب نعل باط ) بانيل( من 5
الجرانيت الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( 
سم فاكثر  سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 

10.012.015.010.017.012.3م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي 6
مصقول لادراج  سماكة الدعسة 3سم، 

سماكة املرآه 2سم

30.027.032.027.032.029.7م.ط

اعمال املنجور:سادسا

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1
صنف اول مع الدهان 3 وجوه

90.0110.0100.090.0110.0100.0م2
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خشب الاتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 

ارتفاع)90(سم

140.0150.0130.0140.0160.0140.0م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب 3
الاتيه سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم 

وعرض)35( سم
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اكريليكي نقي %100
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7.008.006.006.008.007.00م2

 "األعمال الخارجية :عاشرًا
 أعمال الساحات والجدران االستنادية "

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

3.04.03.53.04.03.5م3

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 2
الحفريات وبأي سماكة 

60.065.077.065.070.067.3م3

70.075.080.070.080.075.0م2تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :3

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 3-أ
ورقاب االعمدة

90.085.095.085.095.090.0م3

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدات 3- ب
االرضية املسلحة سماكة )10( سم

10.08.012.08.012.010.0م2
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األسعار
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منالى

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 4
خضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

620.0630.0650.0620.0650.0633.3طن

تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس 5
)40×40×4(سم 

10.012.014.010.014.012.0م2

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 6
جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  

قياس )12/15×30×50(سم

11.010.012.010.012.011.0م.ط
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
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مركزي 
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يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

األعمال امليكانيكية

أواًل  - األعمال الصحية واملجاري:

مرحاض عربي فخار قياس)50×60( سم 1
مع كافة امللحقات

69.0098.582.3569.0098.5083.28عدد

مرحاض افرنجي من الفخارقياس 2
)65×37(مع ملحقاته

130.00132.975183.00130.00183.00148.66عدد

مرحاض افرنجي من الفخارمعلق قياس 3
)45×65(مع ملحقاته

89.00228.7589.00228.75105.92عدد

مغسلة نصف عامود مع خاط كروم 4
0.5 انش قياس )49×57( سم

95.00118.2137.2595.00137.25116.82عدد

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل 5
)50×57( سم خاط كروم 0.5 انش

88.00137.2588.00137.2575.08عدد

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل 6
)60×90( سم خاط كروم 0.5 انش

139.00162.525137.25137.25162.53146.26عدد

مصرف أرضي فلورتراب  من )PVC( قطر 7
110مم مع غطائين قياس) 20×20( سم

19.0029.5518.3018.3029.5522.28عدد

نقطة تنظيف قياس )20×(20 سم  8
 Clean Out

19.0025.6118.3018.3025.6120.97عدد

مصارف )UPVC( لتصريف مياه االمطار 9
قطر 150مم وفتحة مخرج 110مم

29.0018.3018.3029.0015.77عدد

مواسير تصريف وتهوية قطر 110مم من 10
)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3مم

7.004.9257.324.937.326.42م.ط

مواسير تصريف وتهوية قطر 82 مم من 11
)UPVC( ضغط 10بار سماكة 3.6مم

6.005.495.496.003.83م.ط

مواسير تصريف وتهوية قطر 50مم من 12
)UPVC( ضغط 10بار سماكة 2.4مم

5.004.9256.414.936.415.44م.ط

مواسيرمجاري و تصريف الخارجية 13
قطر)110مم( من)UPVC( ضغط 10بار 

سماكة 5.3 مم

15.006.89510.076.9015.0010.65م.ط

دراسة رقم )1(
 مقارنة أسعار بنود األعمال امليكانيكية 

عطاءات مركزية محالة لقطاع التربية والتعليم
 ) مدارس( دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / بالدينار حسب األقاليم
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أواًل  - األعمال الصحية واملجاري:

مرحاض عربي فخار قياس)50×60( سم 1
مع كافة امللحقات

69.0098.582.3569.0098.5083.28عدد

مرحاض افرنجي من الفخارقياس 2
)65×37(مع ملحقاته

130.00132.975183.00130.00183.00148.66عدد

مرحاض افرنجي من الفخارمعلق قياس 3
)45×65(مع ملحقاته
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110مم مع غطائين قياس) 20×20( سم

19.0029.5518.3018.3029.5522.28عدد

نقطة تنظيف قياس )20×(20 سم  8
 Clean Out

19.0025.6118.3018.3025.6120.97عدد

مصارف )UPVC( لتصريف مياه االمطار 9
قطر 150مم وفتحة مخرج 110مم

29.0018.3018.3029.0015.77عدد

مواسير تصريف وتهوية قطر 110مم من 10
)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3مم

7.004.9257.324.937.326.42م.ط

مواسير تصريف وتهوية قطر 82 مم من 11
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6.005.495.496.003.83م.ط
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15.006.89510.076.9015.0010.65م.ط
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االفرادي 
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اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

مواسيرمجاري و تصريف الخارجية 14
قطر )160مم( من)UPVC( ضغط 10بار 

سماكة 7.7 مم

21.0012.80510.9810.9821.0014.93م.ط

حفرة تفتيش كاملة للمجاري من 15
الخرسانة درجة 20 قياس )قطر 60سم( 

والغطاء )قطر 60 سم(

175.00128.050.000.00175.00101.02عدد

حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة 16
درجة 20 وبسماكة 15سم  قياس )قطر 

60سم( والغطاء )قطر 60سم(

147.75109.80109.80147.7585.85عدد

حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة 17
درجة 20 وبسماكة 15سم  قياس )قطر 

90سم( والغطاء )قطر 60سم(

206.85160.13160.13206.85122.33عدد

ثانيا- األعمال الصحية للمعوقين:

مرحاض افرنجي )37×65(سم مع 1
ملحقاته

625374.3366.00366.00625.00455.10عدد

450374.3183.00183.00450.00335.77عددمغسلة )41×56( سم مع ملحقاتها2

ثالثا- املياه الباردة والساخنة:

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 1
والعزل قطر 15مم

5.919.155.919.155.02م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 2
والعزل قطر 20مم

6.89510.986.9010.985.96م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 3
والعزل قطر 25مم

7.006.89511.906.9011.908.60م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 4
والعزل قطر 32مم

9.008.86512.818.8712.8110.23م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 5
والعزل قطر 40مم

11.009.858.248.2411.009.70م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 6
والعزل قطر 50مم

15.0010.83514.6410.8415.0013.49م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 7
والعزل قطر 65مم

14.77516.4714.7816.4710.42م.ط

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 8
مجلفنة( مع امللحقات قطر 40مم

13.008.248.2413.007.08م.ط
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منالى

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 9
مجلفنة( مع امللحقات قطر 20مم

11.008.248.2411.006.41م.ط

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة 10
بيضاء مع امللحقات قطر 40مم 

8.86510.078.8710.076.31م.ط

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة 11
بيضاء مع امللحقات قطر 32مم 

15.007.889.157.8815.0010.68م.ط

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة 12
بيضاء مع امللحقات قطر 25مم 

12.006.8959.156.9012.009.35م.ط

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة 13
بيضاء مع امللحقات قطر 20مم 

12.005.917.325.9112.008.41م.ط

شبكة مواسير باردة وساخنة باستيكية 14
حرارية قطر 16مم

1.751.973.661.753.662.46م.ط

شبكة مواسير باردة وساخنة باستيكية 15
حرارية قطر 20مم

2.001.974.581.974.582.85م.ط

مبرد ماء قدرة  40 لتر / الساعة مزود 16
بحنفيتين أحدهما كبس واألخرى ىلع 

شكل قبسة

450.00591732.00450.00732.00591.00عدد

108.3554.9054.90108.3554.42عددكولكتر نحاس قطر )25مم(17

75.00123.12582.3575.00123.1393.49عددكولكتر نحاس قطر )32مم(18

59.0098.568.6359.0098.5075.38عددكولكتر نحاس قطر )20مم(19

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 20
)100×60×10(سم

180.00118.2109.80109.80180.00136.00عدد

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 21
)80×60×10(سم

50.0098.591.5050.0098.5080.00عدد

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 22
)60×60×10(سم

88.6573.2073.2088.6553.95عدد

سخان ماء كهربائي سعة 50 لتر وقدرة 23
1500 واط

137.9137.25137.25137.9091.72عدد

خزان مياه حلوة من البولي ايثيلين 24
سعة 2م3 عمودي مع ملحقاته 

150.00275.8320.25150.00320.25248.68عدد
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
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بالدينار
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االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
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يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار
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معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

مواسيرمجاري و تصريف الخارجية 14
قطر )160مم( من)UPVC( ضغط 10بار 

سماكة 7.7 مم

21.0012.80510.9810.9821.0014.93م.ط

حفرة تفتيش كاملة للمجاري من 15
الخرسانة درجة 20 قياس )قطر 60سم( 

والغطاء )قطر 60 سم(

175.00128.050.000.00175.00101.02عدد

حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة 16
درجة 20 وبسماكة 15سم  قياس )قطر 

60سم( والغطاء )قطر 60سم(

147.75109.80109.80147.7585.85عدد

حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة 17
درجة 20 وبسماكة 15سم  قياس )قطر 

90سم( والغطاء )قطر 60سم(

206.85160.13160.13206.85122.33عدد

ثانيا- األعمال الصحية للمعوقين:

مرحاض افرنجي )37×65(سم مع 1
ملحقاته

625374.3366.00366.00625.00455.10عدد

450374.3183.00183.00450.00335.77عددمغسلة )41×56( سم مع ملحقاتها2

ثالثا- املياه الباردة والساخنة:

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 1
والعزل قطر 15مم

5.919.155.919.155.02م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 2
والعزل قطر 20مم

6.89510.986.9010.985.96م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 3
والعزل قطر 25مم

7.006.89511.906.9011.908.60م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 4
والعزل قطر 32مم

9.008.86512.818.8712.8110.23م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 5
والعزل قطر 40مم

11.009.858.248.2411.009.70م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 6
والعزل قطر 50مم

15.0010.83514.6410.8415.0013.49م.ط

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 7
والعزل قطر 65مم

14.77516.4714.7816.4710.42م.ط

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 8
مجلفنة( مع امللحقات قطر 40مم

13.008.248.2413.007.08م.ط
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
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يف 
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الشمال 
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يف 
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الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

وحدة تسخين شمسي متكاملة مزودة 25
بسلندر ماء ساخن سعة 300 لتر و3 
خايا ومفاومة كهربائية ال تقل عن 

2000 واط لكل وحدة )نظام القط 
شمسي مسطح (

850.001280.51830.00850.001830.001320.17عدد

 دوش طوارئ - مرش باستيكي 20مم 26
وتدفق 20 جالون/ دقيقة 

817.55457.50457.50817.55425.02عدد

حوض خدمة Janitor Sink  من الخزف 27
قياس )609×609×254(مم 

236.4228.75228.75236.40155.05عدد

مضخة مياه باردة قدرة )0.3( م3/ساعة 28
،ضغط 10 م وملحقاتها

225.00274.50225.00274.50166.50عدد

مضخة مياه باردة قدرة )0.5( م3/ساعة 29
،ضغط 10 م وملحقاتها احتياطية

295.5320.25295.50320.25205.25عدد

مضخة مياه باردة قدرة 3.7 ل/ث ،ضغط 30
10 م وملحقاتها  مع طابة ضغط سعة 

100 لتر

1182411.75411.751182.00531.25عدد

مضخة مياه باردة قدرة 1.25 ل/ث 31
،ضغط 10 م وملحقاتها  مع طابة ضغط 

سعة 100 لتر

425.00457.50425.00457.50294.17عدد

نظام تناضح عكسي )RO( سبع مراحل 32
بتدفق 1 لتر / ث  وملحقاته للمشارب 

الخارجية

1182823.50823.501182.00668.50عدد

رابعا- أعمال التكييف والتهوية:

وحدة تبريد وتدفئة ذات قدرة :تبريد 1
18000BTU/Hr 18000  -تدفئةBTU/Hr

625.00591.00594.75591.00625.00603.58عدد

وحدة تبريد وتدفئة ذات قدرة 2
:تبريد 24000BTU/Hr  - تدفئة 

24000BTU/Hr

850.00728.90686.25686.25850.00755.05عدد

وحدة تبريد وتدفئة ذات قدرة :تبريد 3
12000BTU/Hr 12000  - تدفئةBTU/Hr

400.00394.00503.25394.00503.25432.42عدد

4supply, install, commission & op-
erate individual or ) group control 
for spaces containing more than 
one indoor unit( wired remote 
control  for each indoor unit .

83.73109.8083.73109.8064.51عدد
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

5In door unit: Wall mounted unit. 
Total Cooling Capacity:4KW - Total 
Heating Capacity : 4KW

433.40411.75411.75433.40281.72عدد

6In door unit: Wall mounted unit. 
Total Cooling Capacity:6KW - Total 
Heating Capacity : 6KW

492.50457.50457.50492.50316.67عدد

مروحةسحب تركب ىلع الشباك بقدرة 7
150 لتر/ث

147.7591.5091.50147.7579.75عدد

مروحةسحب تركب ىلع الشباك بقدرة 8
50 لتر/ث

51.2254.9051.2254.9035.37عدد

مروحةسحب تركب ىلع الشباك بقدرة 9
25 لتر/ث

55.0045.7545.7555.0033.58عدد

لوفر طرد الهواء العادم جدارية  مع 10
ملحقاته مصنوع من األملنيوم قياس 

)25×(25 سم

34.6539.4034.6539.4024.68عدد

أقنية هواء لنظام التكييف من الصفائح 11
املعدنية

17.0029.5517.0029.5515.52كغم

مروحة شفط )سحب( تركب ىلع 12
الدكت بقدرة 50 لتر/ث 

100.00197.0064.0564.05197.00120.35عدد

مروحة شفط )سحب( تركب ىلع 13
الدكت بقدرة 100 لتر/ث 

140.00256.1064.0564.05256.10153.38عدد

مروحة شفط )سحب( تركب ىلع 14
الدكت بقدرة 150 لتر/ث  ,ولكن مروحة 

هواء نقي

175.0091.5091.50175.0088.83عدد

مروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 15
50CFM

14.8564.0514.8564.0526.30عدد

 مروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة16
100 CFM

75.0073.2073.2075.0049.40عدد

 مروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة17
150 CFM

39.6091.5039.6091.5043.70عدد

خامسا - أعمال إطفاء الحريق:

مواسير اطفاء حريق سيملس قطر 50 1
مم

0.0014.7811.900.0014.788.89م.ط

مواسير اطفاء حريق سيملس قطر 40 2
مم

0.0011.8210.070.0011.827.30م.ط
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

مواسير اطفاء حريق سيملس قطر 32 3
مم

0.008.878.240.008.875.70م.ط

كبائن اطفاء الحريق من الصاج )105×90(4
سم سماكة 1.5مم طول 30م 

0.00295.50366.000.00366.00220.50عدد

0.000.0059.480.0059.4819.83عددطفايات حريق بودرة سعة 12 كغم 5

0.000.0048.500.0048.5016.17عددطفايات حريق CO2 سعة 12 كغم 6

0.000.000.000.000.000.00عددطفايات حريق BCF سعة 12 كغم 7

مضخة اطفاء حريق قدرة 1 لتر /ث 8
ضغط 30م

0.00394.00274.500.00394.00222.83عدد

خزان املياه الحلوة 2 م3 من الصاج 9
املجلفن  مع ملحقاته

0.00295.50320.250.00320.25205.25عدد

سادسا- أعمال شبكة الغاز املسال :

خطوط غاز مسال نحاسية قطر 3/8 1
انش  

6.9013.736.9013.736.87م.ط

5.919.155.919.155.02م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 12 مم2

13.7918.3013.7918.3010.70م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 15 مم3

خزائن توزيع الغاز املسال من الستانلس 4
ستيل  )80 ×60 ×10 (سم مع مجمع غاز 

قطر 32 مم

295.5228.75228.75295.50174.75عدد

مجمع غاز يشمل مبادل غاز يدوي 5
وملحقاته قطر 1.5إنش عدد 2

246.25183.00183.00246.25143.08م.ط

اسطوانات غاز سائل مملوءة وملحقاتها 6
سعة 12 كغم

73.87568.6368.6373.8847.50عدد
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دراسة رقم )1(
مقارنة أسعار بنود األعمال الكهربائية

عطاءات مركزية محالة لقطاع التربية والتعليم ) مدارس(
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / بالدينار حسب األقاليم

وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار
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يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

نقاط االنارة 

نقطة تغذية انارة داخلية باستخدام 1
15.0014.7815.5614.7815.5615.11عدداساك  3×2.5 مم 

نقطة تغذية مروحة شفط باستخدام 2
3015.7620.1315.7630.0021.96عدداساك  3×2.5 مم 

3
نقطة تغذية انارة خارجية باستخدام 

كوابل  مسلحة  3×6 مم مع اعمال 
مدنية 

4534.4836.6034.4845.0038.69عدد

وحدات اإلنارة

وحدة انارة 40 واط )60×60( تركب يف 4
3032.5132.0332.5132.5131.51عددالسقف 

وحدة انارة 40 واط )60×60(  تركب يف 5
4054.1841.1854.1854.1845.12عددالسقف طوارئ

6 ) dowm light ( وحدة انارة 10واط
  ip 44 4044.3372.2944.3372.2952.20عددتركب غاطسة يف السقف

وحدة إنارة 44 واط )60×60( تركب يف 7
3554.1847.5854.1854.1845.59عددالسقف طوارئ

4047.2841.1847.2847.2842.82عددحدة إنارة 38 واط 1  تركب   فوق االلواح 8

وحدة انارة 12واط  تركب ىلع الجدار  9
   ip 54  3021.6736.6021.6736.6029.42عددمع شبك حماية

حدة إنارة 38 واط    تركب   يف السقف 10
 ip203544.3327.4544.3344.3335.59عدد

11ip44  3025.6136.6025.6136.6030.74عددوحدة انارة 10 واط

2529.5527.4529.5529.5527.33عددوحدة انارة 10 واط  ip44 طوارئ12

كشاف 100 واط  ip 66 يركب ىلع 13
15073.8891.5073.88150.00105.13عددالجدار 

عامود انارة 7م بذراعين ووحدة انارة 14
ip 66 400364.45411.75364.45411.75392.07عدد2×100واط
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
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لعطاء 
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يف 
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الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

األجراس املدرسية 

اجراس مدرسية 4" داخلية باستخدام 15
5068.9568.6368.9568.9562.53عدداساك 2.5ملم2

اجراس مدرسية 6" خارجية  باستخدام 16
6088.6545.7588.6588.6564.80عدداساك 2.5ملم2

اباريز القوى ونقاط التغذية

مخرج  لتغذية للوحة انذار الحريق  17
4029.5568.6329.5568.6346.06عددباستخدام اساك 3×4 ملم 

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام 18
2019.7020.1319.7020.1319.94عدداساك 3×4 ملم

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام 19
2024.6322.8824.6324.6322.50عدداساك 3×4 ملم

نقطة تغذية لزوم كاونتر املختبرات 20
2521.6745.7521.6745.7530.81عددباستخدام اساك 3×4 ملم 

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام 21
ip 44 2528.5759.4828.5759.4837.68عدداساك 3×4 مطري

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام 22
2521.6768.6321.6768.6338.43عدداساك 3×4  يركب يف السقف 

نقط تغذية للكاميرات داخلية  23
2529.5536.6029.5536.6030.38عددباستخدام اساك 3×4 ملم 

24

نقط تغذية للكاميرات الخارجية  
باستخدام اساك 3×4 ملم شاملة 
االعمال املدنية من حفر ومواسير 

ومناهل 

5068.9559.4868.9568.9559.48عدد

25
25Adouble pole switch with 
indication  lamp for water 
heater with 3×4 mm2 

3549.2554.9049.2554.9046.38عدد

26
25Adouble pole switch with 
indication  lamp for AC  with 3×4 
mm2 

3549.2554.9049.2554.9046.38عدد

27
ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام 

اساك 3×4 ملم علر ارتفاع وحدات 
التكييف  الداخلية 

3539.4054.9039.4054.9043.10عدد
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مدى األسعار
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تغذية االعمال امليكانيكية

28
ISOLATOR 25A ip 65 for boosting 
pumb with 3×4 mm2 wire100147.75109.80147.75147.75119.18عدد

29
ISOLATOR 25A ip 65 for emer-
gency pumb with 3×4 mm2 wire100137.90109.80137.90137.90115.90عدد

30
ISOLATOR 25A ip 65 for fire 
fighting pumb with 3×6 mm2 
wire

100177.30109.80177.30177.30129.03عدد

31
ISOLATOR 25A ip 65 for circula-
tion pumb with 3×4 mm2 wire100108.35109.80108.35109.80106.05عدد

32
ISOLATOR 25A ip 65 for EAF-01 
FAN  with 3×4 mm2 wire100137.9064.05137.90137.90100.65عدد

33
ISOLATOR 25A ip 65 ,3phase for  
R.O UNIT  with 5×4 mm2 wire120177.3064.05177.30177.30120.45عدد

34
ISOLATOR 25A ip 65 ,3phase for  
electrical element   with 5×4 
mm2 wire

100177.3064.05177.30177.30113.78عدد

اللوحات الكهربائية الفرعية 

35 )BDB( 250423.55183.00423.55423.55285.52عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

36GDB 200394.00183.00394.00394.00259.00عددلوحة فرعية 3فاز 18 قاطع

37FDB 150413.70183.00413.70413.70248.90عددلوحة فرعية 3 فاز 12 قاطع

38
لوحة فرعية لانارة الخارجية تحتوي 

ىلع كونتكنترات وملبات اشارة و 
TIMER و  SELECTIVE SWITCH

5001182.00183.001182.001182.00621.67عدد

لوحة توزيع لاحمال امليكانيكية ىلع 39
R-MCC السطح

300600.40500.77600.40600.40467.06عدد

اللوحات الكهربائية الرئيسية والشبه رئيسية

14001970.001098.001970.001970.001489.33عدد لوحة كهربائية رئيسة 40

41SMDB-10001674.501098.001674.501674.501257.50عددلوحة شبه رئيسية

الكوابل الكهربائية الفرعية والرئيسية

42 cu/xlpe/pvc 87.885.497.888.007.12م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

كيبل مقطع 5×6 ملم43
 cu/xlpe/swa/pvc 

79.855.499.859.857.45م .ط
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
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مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار
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االفرادي 
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يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار
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مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

تغذية االعمال امليكانيكية

28
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30
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fighting pumb with 3×6 mm2 
wire

100177.30109.80177.30177.30129.03عدد

31
ISOLATOR 25A ip 65 for circula-
tion pumb with 3×4 mm2 wire100108.35109.80108.35109.80106.05عدد

32
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FAN  with 3×4 mm2 wire100137.9064.05137.90137.90100.65عدد

33
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34
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42 cu/xlpe/pvc 87.885.497.888.007.12م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

كيبل مقطع 5×6 ملم43
 cu/xlpe/swa/pvc 

79.855.499.859.857.45م .ط
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار
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االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 
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الوسط   
بالدينار
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الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

كيبل مقطع )4×1+25×16( ملم 44
 cu/xlpe/pvc

2026.6011.9026.6026.6019.50م .ط

كيبل مقطع )4×1+240×120( ملم45
 cu/xlpe/pvc 

150123.13109.80123.13150.00127.64م .ط

نظام التأريض

46MDB 166177.30200.40177.30200.40181.23عددنظام تأريض للوحة

نظام تأريض للوحة47
MAIN DATA CABINET 

199137.90200.45137.90200.45179.12عدد

نظام الهاتف 

50137.9064.05137.90137.9083.98عددمجمع هواتف رئيسي 30 زوج(48

مجمع هواتف فرعي 10 زوج( مع كيبل 49
10PAIR 5098.5070.4498.5098.5072.98عددهاتف

1524.6318.3024.6324.6319.31عددابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار50

51
ابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار يف 
غرفة الحارس شاما االعمال املدنية من 

حفر وطمم ومناهل
10078.80151.3078.80151.30110.03عدد

نظام انذار الحريق

52heat detector2549.2536.6049.2549.2536.95عدد

53smok detector2046.3036.6046.3046.3034.30عدد

54 manual call point2041.3745.7541.3745.7535.71عدد

55 indoor siren with flasher2078.8045.7578.8078.8048.18عدد

56outdoor siren with flasher30128.0564.05128.05128.0574.03عدد

57 ZONE 8 FACP WITH250886.50549.00886.50886.50561.83عدد

58REPEATER  FARP200325.05183.00325.05325.05236.02عدد

نظام الحاسوب

  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب59
utp cat 6a 4p 2544.3322.8844.3344.3330.73عدديركب ىلع الجدار
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
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يف 

اقليم 
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بالدينار

السعر 
االفرادي 
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يف 
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بالدينار
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لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

60

ابريز حاسوب  RJ45 باستخدام كيبل  
utp  cat 6a 4p خاص للكاميرات 

الداخلية والخارجية  مع جميع االعمال 
املدنية للكاميرات الخارجية 

7049.2554.9049.2570.0058.05عدد

61 6U 600492.50732.00492.50732.00608.17عددكابينة اتصاالت

املناهل :

125157.60146.40157.60157.60143.00عددمنهل )80×80×80( سم62

100118.20164.70118.20164.70127.63عددمنهال قياس )60×60×60( سم 63

نظام الصوتيات :

64rack cabient 19" , 12 u150216.70183.00216.70216.70183.23عدد

65indoor speakers 50 w75137.90109.80137.90137.90107.57عدد

66loud horn speakers 50 w100137.90183.00137.90183.00140.30عدد

67
power amplifier 240 w . 
-4channels500640.25549.00640.25640.25563.08عدد

68dynamic microphone12024.63137.2524.63137.2593.96عدد

69
handheld wirless microphone 
with UHFTRX 120462.95137.25462.95462.95240.07عدد

UPS أجهزة

70 ups 12KVA - 3phase 45003447.503660.003447.504500.003869.17عددجهاز

نظام املراقبة 

71indoor dome ip camera )3MP(5085.7045.7585.7085.7060.48عدد

72Outdoor fixed camera ip 66 (5MP)120123.1382.35123.13123.13108.49عدد

73NVR 16 CHANNEL 400423.55274.50423.55423.55366.02

74LED, 40"Monitor160246.25366.00246.25366.00257.42عدد

UPVC املواسير  الخارجية

154.9318.304.9318.3012.74م .طمواسيرUPVC 2 ench فارغة75

205.9118.305.9120.0014.74م .طمواسيرUPVC 3 enchفارغة76
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار
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الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

املصعد الكهربائي 

1700021670.0016470.0021670.0021670.0018380.00عددمصعد سعة 630كغم سعة 8 اشخاص77

نظام العرض 

78 data show تأسيس لنظام العرض
شاما علب ومواسير فارغة

110128.05183.00128.05183.00140.35عدد

مانعة الصواعق 

79 farady cage 20004826.504575.004826.504826.503800.50مقطوعنظام مانعة الصواعق

نظام التلفاز 

ابريز خاص بالتلفاز باستخدام80
 coxial cable RG6 U75ohm

7078.8021.9678.8078.8056.92عدد

نظام توليد الطاقة املتجددة

81PVS نظامKWP600492.50530.70492.50600.00541.07
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دراسة رقم )4(
تحليل اسعار بنود االعمال املدنية واملعمارية

عطاءات مركزية محالة لقطاع األبنية الحكومية 
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / أقليم الشمال تم اختياره بطريقة عشوائية

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال تحت منسوب الباط أواًل

اعمال حفريات من كل نوع :-1

حفريات لاساسات وقواعد 1-أ 
االعمدة والزنانير

150045.06.05.00.0م3

15022.53.02.50.0م3حفريات لتسوية املوقع1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس 2
كورس سماكة 20سم

10.4-62022.03.02.2م2

تقديم وصب خرسانة عادية 3
درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 

نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي 
سماكة.

456775.070.070.76.1م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات 4-أ
والزنانير االرضية 

3108085.090.085.00.0م3

0.8-3108585.087.085.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  5
سماكة )10( سم

2.2-1007075.085.076.7م3

 تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح6
  اجهاد خضوع 300 نيوتن/ملم2

 )Grade 40 Mild Steel(عادي الشد
 وجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم2
High Tensile steel Grade 60

45600638.0625.0621.02.7طن

 توريد طمم من خارج املوقع يف7
 حالة عدم كفاية او صاحية ناتج

الحفر

50045.05.04.77.1م3

اعمال فوق منسوب الباط ثانيا

 خرسانة مسلحة درجة 130-أ
 للعقدات والجسور واالدراج

والبروزات املعمارية

5.6-3159585.090.090.0م3

 خرسانة مسلحة درجة 130-ب
للجدران املسلحة وبأي سماكة

1.8-1008590.0100.091.7م3
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وحدةوصف البندالرقم
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نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي 
سماكة.

456775.070.070.76.1م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات 4-أ
والزنانير االرضية 

3108085.090.085.00.0م3

0.8-3108585.087.085.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  5
سماكة )10( سم

2.2-1007075.085.076.7م3

 تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح6
  اجهاد خضوع 300 نيوتن/ملم2

 )Grade 40 Mild Steel(عادي الشد
 وجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم2
High Tensile steel Grade 60

45600638.0625.0621.02.7طن

 توريد طمم من خارج املوقع يف7
 حالة عدم كفاية او صاحية ناتج

الحفر

50045.05.04.77.1م3

اعمال فوق منسوب الباط ثانيا

 خرسانة مسلحة درجة 130-أ
 للعقدات والجسور واالدراج

والبروزات املعمارية

5.6-3159585.090.090.0م3

 خرسانة مسلحة درجة 130-ب
للجدران املسلحة وبأي سماكة

1.8-1008590.0100.091.7م3
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح 2
اجهاد خضوع 300 نيوتن /ملم2 

)Grade 40( عادي الشدجهاد خضوع 
High Tensile 2420 نيوتن/ملم

 steel Grade 60 

50630638.0625.0631.01.1طن

أعمال الحجرثالثا:

 تقديم وتركب جبة حجرية صنف"3-ب
 أ محاجر ) أردنية ( خال من العيوب
" عرض )30( سم سماكة )5( سم

35912.010.010.316.1م.ط

أعمال الطوبرابعا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

70067.08.07.00.0م2سماكة 10سم4-أ

3.2-250910.012.010.3م2سماكة 20سم4-ب

 طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ +4-ج
15سم للجدران الخارجية

13.5-5201815.019.017.3م2

 تقديم وصف طوب مفرغ2
للعقدات  قياس  )36/40×20×28(

سم

57000.40.70.80.612.5عدد

اعمال القصارةخامسا

24004.05.06.05.00.0م2قصارة داخلية ثاثة وجوه5-أ

145079.010.08.73.8م2داخلية ثاثة وجوه ملونة5-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسا

 تقديم وتركيب باط  سيراميك6-ب
للجدران نخب اول قياس )60×40(

سم ىلع األقل

7.7-40011.012.016.013.0م2

 تقديم وتركيب باط بورسان6-ج
 لارضيات قياس )30×30(سم ىلع

األقل

6.7-10013.014.018.015.0م2

 تقديم وتركيب باط جرانيت6-د
 محلي للبسطات واألدراج سماكة

)3( سم قياس 30×60

453540.038.037.76.2م2

 تقديم وتركيب بانيل بورسان6-هـ
قياس )50×10( سم

48033.54.03.50.0م.ط

تقديم وتركيب باط بورسان 6-و
مانع للتزحلق قياس )50×50(سم 

6.7-5601314.018.015.0م2
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال املنجور:سابعا

تقديم وتركيب ابواب منجور 7-أ
كبس سويد صنف اول مع الدهان 

3 وجوه

1.8-1208590.0100.091.7م2

توريد وتركيب خزائن سفلية 7-ب
للمطبخ من خشب الاتيه سماكة 
18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(

سم

6.9-18140135.0160.0145.0م.ط

االعمال املعدنية :ثامنا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم 8-أ
مقطع مزدوج

1207080.075.075.06.7م2

توريد وتركيب واجهات زجاجية 8-ب
امامية من الزجاج املزدوج 

388595.0100.093.31.8م2

تقديم درابزين لألدراج من مواسير 8-ج
حديدية ارتفاع 90 سم

233038.040.036.05.6م.ط

توريد وتركيب ابواب حديد 8-د
تيوبات

308590.095.090.00.0م2

قديم وتوريد وتشكيل واجهات 
سيكوريت مع أبواب 

3.6-223545.060.046.7م2

توريد وتركيبمصبعات حديد 8-هـ
حماية للشبابيك

1202836.040.034.73.8م2

اعمال الدهانات :تاسعا

تقديم وعمل دهان باستيكي 9-أ
ثاثة وجوه

20502.02.32.52.31.5م2

16.7-3503.02.53.53.0م2تقديم وعمل دهان أحبيبات رش 9-ب

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

توريد وصب وعمل ارضيات سماكة 10-أ
6سم من الخرسانة ومصقولة 

زمقواه بمواد مقسية

8.7-60067.0010.07.7م2

تقديم وتنفيذ طبقة عازلة من 10-ب
الروالت اإلسفلتية

6006.07.007.56.82.4م2
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

حادي 
"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عشر:

حفريات من كل نوع لاساسات 11-1
الجدران االستنادية واالسوار 

والخنادق

20.0-45054.06.05.0م3

توريد بيس كورس  سماكة )15( 11-2
سم

42023.03.02.712.5م2

تقديم وصب خرسانة عادية 11-3
درجة 15 ضمن الحفريات وبأي 

سماكة 

356675.070.070.36.6م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة 11-4
درجة 25 : لقواعد االعمدة 

واالساسات والزنانير االرضية ورقاب 
االعمدة

1158090.085.085.05.9م3

تقديم وصب خرسانة درجة 20 11-5
للمدات االرضية املسلحة سماكة 

)10( سم

2951618.020.018.00.0م2

تقديم وتركيب حديد مبروم 11-6
للتسليح اجهاد خضوغ 300 نيوتن 

/ملم2 عادي الشد

15630635.0625.0630.00.8طن

تقديم ووتوريد تربة زراعية 11-7
بسماكة 50 سم

21.1-15045.010.06.3م3

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية 11-8
صنف )ب( جاهز الصنع مصبوب 
من خرسانة درجة )25(  قياس 

)12/15×30×50(سم

300810.011.09.73.4م.ط
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دراسة رقم )5(
تحليل اسعار بنود االعمال املدنية واملعمارية

 عطاءات مركزية محالة لقطاع األبنية الحكومية
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / أقليم الوسط تم اختياره بطريقة عشوائية

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :-1

حفريات لاساسات وقواعد  1-أ
17.2-15004.05.05.54.8م3االعمدة والزنانير

30.8-15001.52.03.02.2م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس 2
20.0-40002.02.53.02.5م2كورس سماكة 20سم

3

تقديم وصب خرسانة عادية 
درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 
نيوتن/ملم2 بدون دبش ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

5.2-5067.070.075.070.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات 4-أ
2.4-30080.080.086.082.0م3والزنانير االرضية 

15.2-100080.083.0120.094.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  5
9.1-50010.011.012.011.0م2سماكة )10( سم

6

 تقديم وتركيب حديد مبروم
 للتسليح اجهاد خضوع 300

 Grade(نيوتن/ملم2  عادي الشد
40 Mild Steel( وجهاد خضوع 

 High Tensile 420 نيوتن/ملم2
steel Grade 60

3.5-950650.0650.0720.0673.3طن

7
توريد طمم من خارج املوقع يف 
حالة عدم كفاية او صاحية ناتج 

الحفر
25.0-5003.04.05.04.0م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

1-أ
خرسانة مسلحة درجة 35 
للعقدات والجسور واالدراج 

والبروزات املعمارية
7.9-500085.087.0105.092.3م3
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17.2-15004.05.05.54.8م3االعمدة والزنانير

30.8-15001.52.03.02.2م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجرمزي او بيس 2
20.0-40002.02.53.02.5م2كورس سماكة 20سم

3

تقديم وصب خرسانة عادية 
درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 
نيوتن/ملم2 بدون دبش ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

5.2-5067.070.075.070.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات 4-أ
2.4-30080.080.086.082.0م3والزنانير االرضية 

15.2-100080.083.0120.094.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  5
9.1-50010.011.012.011.0م2سماكة )10( سم

6

 تقديم وتركيب حديد مبروم
 للتسليح اجهاد خضوع 300

 Grade(نيوتن/ملم2  عادي الشد
40 Mild Steel( وجهاد خضوع 

 High Tensile 420 نيوتن/ملم2
steel Grade 60

3.5-950650.0650.0720.0673.3طن

7
توريد طمم من خارج املوقع يف 
حالة عدم كفاية او صاحية ناتج 

الحفر
25.0-5003.04.05.04.0م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيا 

1-أ
خرسانة مسلحة درجة 35 
للعقدات والجسور واالدراج 

والبروزات املعمارية
7.9-500085.087.0105.092.3م3



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

60

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

خرسانة مسلحة درجة 35 1-ب
16.4-100085.0100.0120.0101.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة

2

تقديـــم وتركيـــب حديـــد مبـــروم 
للتســـليح اجهـــاد خضـــوع 300 
 )Grade  40( /ملـــم2  نيوتـــن 
عـــادي الشـــدجهاد خضـــوع 420 
 High Tensile نيوتن/ملـــم2 
steel Grade 60

3.5-950650.0650.0720.0673.3طن

أعمال الحجرثالثا:

3-ب

"تقديم وتركب جبة حجرية صنف 
 أ محاجر 

) أردنية ( خال من العيوب عرض 
)30( سم سماكة )5( سم "

11.1-200040.045.050.045.0م2

أعمال الطوبرابعا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

9.1-600010.011.012.011.0م2سماكة 10سم4-أ

18.2-600015.018.022.018.3م2سماكة 20سم4-ب

25.0-600010.012.018.013.3م2سماكة 15سم4-ج

2
تقديم وصف طوب مفرغ 

للعقدات  قياس  )36/40×20×28(
سم

26.8-23000.50.80.80.7عدد

اعمال القصارةخامسا

19.2-600003.54.55.04.3م2قصارة داخلية ثاثة وجوه5-أ

12.0-70005.05.07.05.6م2داخلية خارجية مانعة للنش 5-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسا

6-أ
تقديم وتركيب باط موزاييك 

كسر رخام اردني قياس 
)30×30×3(سم

150011.010.012.011.00.0م2

تقديم وتركيب باط  سيراميك 6-ب
17.0-330013.015.019.015.7م2للجدران نخب اول 
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

6-د
تقديم وتركيب باط جرانيت 

محلي للبسطات واألدراج سماكة 
)3( سم قياس 40×40

10.0-160045.055.050.050.0م2

تقديم وتركيب بانيل بورسان 6-هـ
28.0-45003.05.04.54.2م.طارتفاع )15( سم وسماكة )15( ملم

تقديم وتركيب باط سيراميك 6-و
6.7-75014.015.016.015.0م2مانع للتزحلق قياس )40×40(سم 

اعمال املنجور:سابعا

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس 7-أ
11.8-200150.0170.0190.0170.0م2سويد صنف اول مع الدهان 3 وجوه

7-ب

توريد وتركيب خزائن سفلية 
للمطبخ من خشب الاتيه سماكة 
18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(

سم

9.3-15130.0140.0160.0143.3م.ط

7-ج
توريد وتركيب خزائن علوية من 

خشب الاتيه سماكة 18 ملم 
ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

14.9-1595.0110.0130.0111.7م.ط

االعمال املعدنية :ثامنا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم 8-أ
10.8-2455.060.070.061.7م2مقطع مزدوج

توريد وتركيب واجهات زجاجية 8-ب
17.6-21070.085.0100.085.0م2امامية من الزجاج املزدوج 

تقديم درابزين لألدراج من مواسير 8-ج
8.5-12625.027.030.027.3م.طحديدية ارتفاع 90 سم

توريد وتركيب ابواب حديد 8-د
2265.060.070.065.00.0م2تيوبات

قديم وتوريد وتشكيل اعمال 
الكابوند بسمك ال يقل عن 4 ملم 
معالج بطبقة املنيوم وطبقة 

pvc حراريا من املصنع

6.9-157054.050.070.058.0م2

توريد وتركيب ابواب حديد مقاوم 8-هـ
11.8-103200.0250.0230.0226.7م2للحريق مدة ساعتين
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
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االسعار
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"بالدينار

املعيار

خرسانة مسلحة درجة 35 1-ب
16.4-100085.0100.0120.0101.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة

2

تقديـــم وتركيـــب حديـــد مبـــروم 
للتســـليح اجهـــاد خضـــوع 300 
 )Grade  40( /ملـــم2  نيوتـــن 
عـــادي الشـــدجهاد خضـــوع 420 
 High Tensile نيوتن/ملـــم2 
steel Grade 60

3.5-950650.0650.0720.0673.3طن

أعمال الحجرثالثا:

3-ب

"تقديم وتركب جبة حجرية صنف 
 أ محاجر 

) أردنية ( خال من العيوب عرض 
)30( سم سماكة )5( سم "

11.1-200040.045.050.045.0م2

أعمال الطوبرابعا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

9.1-600010.011.012.011.0م2سماكة 10سم4-أ

18.2-600015.018.022.018.3م2سماكة 20سم4-ب

25.0-600010.012.018.013.3م2سماكة 15سم4-ج

2
تقديم وصف طوب مفرغ 

للعقدات  قياس  )36/40×20×28(
سم

26.8-23000.50.80.80.7عدد

اعمال القصارةخامسا

19.2-600003.54.55.04.3م2قصارة داخلية ثاثة وجوه5-أ

12.0-70005.05.07.05.6م2داخلية خارجية مانعة للنش 5-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسا

6-أ
تقديم وتركيب باط موزاييك 

كسر رخام اردني قياس 
)30×30×3(سم

150011.010.012.011.00.0م2

تقديم وتركيب باط  سيراميك 6-ب
17.0-330013.015.019.015.7م2للجدران نخب اول 
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
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تقديم وتركيب باط جرانيت 

محلي للبسطات واألدراج سماكة 
)3( سم قياس 40×40

10.0-160045.055.050.050.0م2

تقديم وتركيب بانيل بورسان 6-هـ
28.0-45003.05.04.54.2م.طارتفاع )15( سم وسماكة )15( ملم

تقديم وتركيب باط سيراميك 6-و
6.7-75014.015.016.015.0م2مانع للتزحلق قياس )40×40(سم 

اعمال املنجور:سابعا

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس 7-أ
11.8-200150.0170.0190.0170.0م2سويد صنف اول مع الدهان 3 وجوه

7-ب

توريد وتركيب خزائن سفلية 
للمطبخ من خشب الاتيه سماكة 
18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(

سم

9.3-15130.0140.0160.0143.3م.ط

7-ج
توريد وتركيب خزائن علوية من 

خشب الاتيه سماكة 18 ملم 
ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

14.9-1595.0110.0130.0111.7م.ط

االعمال املعدنية :ثامنا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم 8-أ
10.8-2455.060.070.061.7م2مقطع مزدوج

توريد وتركيب واجهات زجاجية 8-ب
17.6-21070.085.0100.085.0م2امامية من الزجاج املزدوج 

تقديم درابزين لألدراج من مواسير 8-ج
8.5-12625.027.030.027.3م.طحديدية ارتفاع 90 سم

توريد وتركيب ابواب حديد 8-د
2265.060.070.065.00.0م2تيوبات

قديم وتوريد وتشكيل اعمال 
الكابوند بسمك ال يقل عن 4 ملم 
معالج بطبقة املنيوم وطبقة 

pvc حراريا من املصنع

6.9-157054.050.070.058.0م2

توريد وتركيب ابواب حديد مقاوم 8-هـ
11.8-103200.0250.0230.0226.7م2للحريق مدة ساعتين
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال الدهانات :تاسعا

تقديم وعمل دهان املشن ثاثة 9-أ
 egg shell7.1-450002.52.82.72.7م2وجوه

9-ب
تقديم وتركيب سقوف ثانوية 
معلقة من ألواح ماصة للصوت 

خاصة باملستشفيات .
16.7-1000010.012.014.012.0م2

9-ج
تقديم وعمل طاء خشن سماكة 
التقل عن )3( ملم مقاوم لألحوال 

الجوية 
36.8-30004.07.08.06.3م2

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميان من 10-أ
14.3-420010.0011.0014.0011.7م2الخرسانة درجة )15(

10-ب
تقديم و تركيب مواد عازلة )روالت 

اسفلتية ( سماكة التقل عن )4( 
ملم .

45007.007.006.506.82.4م2

حادي 
"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عشر:

11-2
تقديم و فرش طبقة من الحصمة 
املتدرجة )بيس كورس( سماكة 

)20( سم . 
20.0-7002.02.53.02.5م2

11-3
تقديم وصب خرسانة عادية 

درجة 20 فوق الرصفة بسماكة 
)15( سم 

6.2-20010.010.012.010.7م2

11-4
تقديم وتركيب باط ارصفة صنف 

)أ(  inter lock tiles  سماكة 65 
ملم 

10.8-20011.012.014.012.3م2

11-5

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية 
صنف )ب( جاهز الصنع مصبوب 
من خرسانة درجة )25(  قياس 

)15/12×30×50(سم

14.3-30010.012.013.011.7م.ط

11-6
تقديم وتركيب باط حجري من 

حجر معان نخب أول سماكة التقل 
عن )3( سم 

12.5-80035.040.045.040.0م2
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دراسة رقم )6(
تحليل اسعار بنود االعمال املدنية واملعمارية 
 عطاءات مركزية محالة لقطاع األبنية الحكومية

دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / أقليم الجنوب تم اختياره بطريقة عشوائية

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال تحت منسوب الباط أواًل

اعمال حفريات من كل نوع :1

حفريات لاساسات وقواعد 1-أ 
27.6-8503.54.07.04.8م3االعمدة والزنانير

43.8-52501.53.03.52.7م3حفريات لتسوية املوقع1-ب 

توريد ورصف حجرمزي او بيس 2
30.8-9351.52.03.02.2م2كورس سماكة 20سم

3

تقديم وصب خرسانة عادية 
درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 

نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي 
سماكة.

6.8-13055.057.065.059.0م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات 4-أ
17.2-37080.090.0120.096.7م3والزنانير االرضية 

10.6-14070.075.090.078.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  5
27.6-9357.010.012.09.7م2سماكة )10( سم

6

تقديم وتركيب حديد مبروم 
للتسليح اجهاد خضوع 300 

 Grade(نيوتن/ملم2  عادي الشد
Mild Steel 40( وجهاد خضوع 
 High Tensile 2420 نيوتن/ملم

steel Grade 60

4.5-63570.0570.0650.0596.7طن

8
توريد طمم من خارج املوقع يف 
حالة عدم كفاية او صاحية ناتج 

الحفر
25.0-35003.04.05.04.0م3

اعمال فوق منسوب الباط ثانيا

1-أ
خرسانة مسلحة درجة 30 
للعقدات والجسور واالدراج 

والبروزات املعمارية
5.9-62080.085.090.085.0م3

خرسانة مسلحة درجة 30 1-ب
5.9-38580.090.085.085.0م3للجدران املسلحة وبأي سماكة
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال الدهانات :تاسعا

تقديم وعمل دهان املشن ثاثة 9-أ
 egg shell7.1-450002.52.82.72.7م2وجوه

9-ب
تقديم وتركيب سقوف ثانوية 
معلقة من ألواح ماصة للصوت 

خاصة باملستشفيات .
16.7-1000010.012.014.012.0م2

9-ج
تقديم وعمل طاء خشن سماكة 
التقل عن )3( ملم مقاوم لألحوال 

الجوية 
36.8-30004.07.08.06.3م2

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميان من 10-أ
14.3-420010.0011.0014.0011.7م2الخرسانة درجة )15(

10-ب
تقديم و تركيب مواد عازلة )روالت 

اسفلتية ( سماكة التقل عن )4( 
ملم .

45007.007.006.506.82.4م2

حادي 
"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عشر:

11-2
تقديم و فرش طبقة من الحصمة 
املتدرجة )بيس كورس( سماكة 

)20( سم . 
20.0-7002.02.53.02.5م2

11-3
تقديم وصب خرسانة عادية 

درجة 20 فوق الرصفة بسماكة 
)15( سم 

6.2-20010.010.012.010.7م2

11-4
تقديم وتركيب باط ارصفة صنف 

)أ(  inter lock tiles  سماكة 65 
ملم 

10.8-20011.012.014.012.3م2

11-5

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية 
صنف )ب( جاهز الصنع مصبوب 
من خرسانة درجة )25(  قياس 

)15/12×30×50(سم

14.3-30010.012.013.011.7م.ط

11-6
تقديم وتركيب باط حجري من 

حجر معان نخب أول سماكة التقل 
عن )3( سم 

12.5-80035.040.045.040.0م2
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دراسة رقم )6(
تحليل اسعار بنود االعمال املدنية واملعمارية 
 عطاءات مركزية محالة لقطاع األبنية الحكومية

دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / أقليم الجنوب تم اختياره بطريقة عشوائية

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال تحت منسوب الباط أواًل

اعمال حفريات من كل نوع :1

حفريات لاساسات وقواعد 1-أ 
27.6-8503.54.07.04.8م3االعمدة والزنانير

43.8-52501.53.03.52.7م3حفريات لتسوية املوقع1-ب 

توريد ورصف حجرمزي او بيس 2
30.8-9351.52.03.02.2م2كورس سماكة 20سم

3

تقديم وصب خرسانة عادية 
درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 

نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي 
سماكة.

6.8-13055.057.065.059.0م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات 4-أ
17.2-37080.090.0120.096.7م3والزنانير االرضية 

10.6-14070.075.090.078.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  5
27.6-9357.010.012.09.7م2سماكة )10( سم

6

تقديم وتركيب حديد مبروم 
للتسليح اجهاد خضوع 300 

 Grade(نيوتن/ملم2  عادي الشد
Mild Steel 40( وجهاد خضوع 
 High Tensile 2420 نيوتن/ملم

steel Grade 60

4.5-63570.0570.0650.0596.7طن

8
توريد طمم من خارج املوقع يف 
حالة عدم كفاية او صاحية ناتج 

الحفر
25.0-35003.04.05.04.0م3

اعمال فوق منسوب الباط ثانيا

1-أ
خرسانة مسلحة درجة 30 
للعقدات والجسور واالدراج 

والبروزات املعمارية
5.9-62080.085.090.085.0م3

خرسانة مسلحة درجة 30 1-ب
5.9-38580.090.085.085.0م3للجدران املسلحة وبأي سماكة
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

2

تقديم وتركيب حديد مبروم 
للتسليح اجهاد خضوع 300 

نيوتن /ملمGrade( 2 40( عادي 
الشدجهاد خضوع 420 نيوتن/

High Tensile steel 2ملم
Grade 60 

4.5-155570.0650.0570.0596.7طن

أعمال الحجرثالثا

3-ب

"تقديــم وتركــب جبــة حجريــة 
ــال  ــة ( خ ــر ) أردني ــف أ محاج صن
ســم   )30( عــرض  العيــوب  مــن 

ســماكة )5( ســم "

7.7-6040.035.055.043.3م2

أعمال الطوبرابعا

تقديم وبناء جدران من طوب 1
خرساني مفرغ:

10.0-23006.07.07.06.7م2سماكة 10سم4-أ

14.3-15010.012.013.011.7م2سماكة 20سم4-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 4-ج
8.7-10014.017.015.015.3م152سم للجدران الخارجية

2
تقديم وصف طوب مفرغ 

للعقدات  قياس  )36/40×20×28(
سم

31.4-133500.40.60.80.6عدد

اعمال القصارةخامسا

70004.55.04.04.50.0م2قصارة داخلية ثاثة وجوه5-أ

12.5-2607.09.08.08.0م2داخلية ثاثة وجوه ملونة5-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسا

6-أ
تقديم وتركيب باط موزاييك 

كسر رخام اردني قياس 
)30×30×3(سم

4.0-3008.08.09.08.3م2

6-ب
تقديم وتركيب باط  بورسان 

للجدران نخب اول قياس )30×60(
سم ىلع األقل

15.2-103013.014.019.015.3م2

6-ج
تقديم وتركيب باط بورسان 
لارضيات قياس )40×40(سم 

ىلع األقل
6.3-1015.016.017.016.0م2
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

6-د
تقديم وتركيب باط جرانيت 

محلي للبسطات واألدراج سماكة 
)3( سم قياس 40×40

8.3-18533.038.037.036.0م2

تقديم وتركيب بانيل بورسان 6-هـ
28.0-9903.04.55.04.2م.طقياس )60×10( سم

تقديم وتركيب باط سيراميك 6-و
14.3-20014.017.018.016.3م2مانع للتزحلق قياس )30×30(سم 

اعمال املنجور:سابعا

7-أ
تقديم وتركيب ابواب منجور 

كبس سويد صنف اول مع الدهان 
3 وجوه

20.0-16060.075.090.075.0م2

7-ب

توريد وتركيب خزائن سفلية 
للمطبخ من خشب الاتيه سماكة 
18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(

سم

12.2-5120.0140.0150.0136.7م.ط

7-ج
توريد وتركيب خزائن علوية من 

خشب الاتيه سماكة 18 ملم 
ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

12.9-590.0100.0120.0103.3م.ط

االعمال املعدنية :ثامنا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم 8-أ
11.0-6062.080.067.069.7م2مقطع مزدوج

توريد وتركيب واجهات زجاجية 8-ب
7.6-50089.0100.0100.096.3م2امامية من الزجاج املزدوج 

تقديم درابزين لألدراج من مواسير 8-ج
4.5-2535.035.040.036.7م.طحديدية ارتفاع 90 سم

توريد وتركيب ابواب حديد 8-د
10.0-2075.085.090.083.3م2تيوبات

توريد وتركيب ابواب حديد مقاوم 8-هـ
43.2-5175.0400.0350.0308.3عددللحريق مدة ساعتين

اعمال الدهانات :تاسعا

تقديم وعمل دهان املشن ثاثة 9-أ
 egg shell23.1-50002.02.83.02.6م2وجوه

تقديم وتركيب أسقف مستعارة 9-ب
12.9-9009.010.012.010.3م2من الجبسوم بورد 
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

10-أ
توريد وصب وعمل ارضيات سماكة 

6سم من الخرسانة ومصقولة 
زمقواه بمواد مقسية

12.9-9909.0010.012.010.3م2

تقديم وتنفيذ طبقة عازلة من 10-ب
16.7-9905.007.06.06.0م2الروالت البيتومينية

 حادي
"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عشر

11-1
حفريات من كل نوع لاساسات 

الجدران االستنادية واالسوار 
والخنادق

25.0-21503.04.05.04.0م3

توريد بيس كورس  سماكة )15( 11-2
14.3-13502.03.02.02.3م2سم

11-3
تقديم وصب خرسانة عادية 
درجة 15 ضمن الحفريات وبأي 

سماكة 
13.2-11555.065.070.063.3م3

11-4

تقديم وصب خرسانة مسلحة 
درجة 30 : لقواعد االعمدة 

واالساسات والزنانير االرضية ورقاب 
االعمدة

5.9-73080.085.090.085.0م3

11-5
تقديم وصب خرسانة درجة 20 

للمدات االرضية املسلحة سماكة 
)10( سم

21.7-13506.08.09.07.7م2

11-6
تقديم وتركيب حديد مبروم 

للتسليح اجهاد خضوغ 300 نيوتن 
/ملم2 عادي الشد

1.2-100570.0560.0600.0576.7طن

تقديم وتركيب باط إسمنتي 11-7
12.9-15009.010.012.010.3م2قياس )40×40×4( سم

11-8

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية 
صنف )ب( جاهز الصنع مصبوب 
من خرسانة درجة )25(  قياس 

)12/15×30×50(سم

14.3-67010.013.012.011.7م.ط
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دراسة ومقارنة أسعار - الكتاب السنوي
عطاء مركزي - شبكات صرف صحي / محافظة العاصمة

الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 "أ 

دينار 
اردني"

 "ب     
دينار 
اردني"

 "ج   
دينار 
اردني"

االنحرافد)املعدل(

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.1
 قطر500ملم من مواسير اسمنتية مسلحة

 يف االسفلت أو الباط او الباطون
%4.65-510123.00124.00140.00129.00م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي"1.2
 قطر500 ملم من مواسيراسمنتية مسلحة

"فى االرض الطبيعية
%8.58-120103.00105.00130.00112.67م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.3
 قطر300ملم من مواسيرالدكتايل  فى

االسفلت و الباط و الباطون
%470360.00357.00240.00319.0012.85م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.4
 قطر300ملم من مواسيراالدكتايل  فى

.االرض الطبيعية
%5366.00370.00230.00322.0013.66م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.5
  قطر300ملم من مواسيراسمنتيه مسلحة

فى االسفلت أو الباط أو الباطون
%12.97-150123.00121.00180.00141.33م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.6
 قطر300ملم من مواسيراسمنتيه  مسلحة

.فى  االرض الطبيعيه
%14.29-5120.00140.00160.00140.00م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.7
 قطر200ملم من مواسيراالدكتايل يف

 االسفلت او الباط او الباطون
%1500185.00187.00111.00161.0014.91م.ط

 توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر1.8
 200 ملم من مواسير الدكتايل يف االرض

 الطبيعية
%140112.00100.00110.00107.334.35م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.9
 قطر200ملم من مواسيراسمنتية   يف

االسفلت او الباط او الباطون
%9.52-820095.00120.00100.00105.00م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.10
 قطر200ملم من مواسيراسمنتية    يف

 االرض الطبيعية
%17.02-15065.0060.00110.0078.33م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.11
 قطر150ملم من مواسيراسمنتية  يف

االسفلت و الباط و الباطون
%220060.0063.0050.0057.674.05م.ط

 توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر1.12
 150 ملم من مواسيراسمنتية يف االرض

الطبيعية
%2065.0070.0045.0060.008.33م.ط

أ : السعر االفرادي للمناقص صاحب   أقل األسعار     
ب: السعر االفرادي للمناقص صاحب ثاني  أقل األسعار      

ج : السعر االفرادي للمناقص صاحب ثالث أقل األسعار     
د : معّدل أسعار املناقصين )أ + ب + جـ (÷ 3     

هـ : انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن معّدل األسعار سالبًا أو موجبًا = )أ - د / د (× 100   
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

 السعر
 اإلفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 أقل

األسعار

 السعر
 االفرادي
  لعطاء

 لصاحب
 ثاني أقل
االسعار

 السعر
 االفرادي
 لعطاء

 لصاحب
 ثالث اقل
االسعار

 معّدل"
  األسعار
"بالدينار

املعيار

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

10-أ
توريد وصب وعمل ارضيات سماكة 

6سم من الخرسانة ومصقولة 
زمقواه بمواد مقسية

12.9-9909.0010.012.010.3م2

تقديم وتنفيذ طبقة عازلة من 10-ب
16.7-9905.007.06.06.0م2الروالت البيتومينية

 حادي
"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عشر

11-1
حفريات من كل نوع لاساسات 

الجدران االستنادية واالسوار 
والخنادق

25.0-21503.04.05.04.0م3

توريد بيس كورس  سماكة )15( 11-2
14.3-13502.03.02.02.3م2سم

11-3
تقديم وصب خرسانة عادية 
درجة 15 ضمن الحفريات وبأي 

سماكة 
13.2-11555.065.070.063.3م3

11-4

تقديم وصب خرسانة مسلحة 
درجة 30 : لقواعد االعمدة 

واالساسات والزنانير االرضية ورقاب 
االعمدة

5.9-73080.085.090.085.0م3

11-5
تقديم وصب خرسانة درجة 20 

للمدات االرضية املسلحة سماكة 
)10( سم

21.7-13506.08.09.07.7م2

11-6
تقديم وتركيب حديد مبروم 

للتسليح اجهاد خضوغ 300 نيوتن 
/ملم2 عادي الشد

1.2-100570.0560.0600.0576.7طن

تقديم وتركيب باط إسمنتي 11-7
12.9-15009.010.012.010.3م2قياس )40×40×4( سم

11-8

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية 
صنف )ب( جاهز الصنع مصبوب 
من خرسانة درجة )25(  قياس 

)12/15×30×50(سم

14.3-67010.013.012.011.7م.ط
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دراسة ومقارنة أسعار - الكتاب السنوي
عطاء مركزي - شبكات صرف صحي / محافظة العاصمة

الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 "أ 

دينار 
اردني"

 "ب     
دينار 
اردني"

 "ج   
دينار 
اردني"

االنحرافد)املعدل(

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.1
 قطر500ملم من مواسير اسمنتية مسلحة

 يف االسفلت أو الباط او الباطون
%4.65-510123.00124.00140.00129.00م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي"1.2
 قطر500 ملم من مواسيراسمنتية مسلحة

"فى االرض الطبيعية
%8.58-120103.00105.00130.00112.67م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.3
 قطر300ملم من مواسيرالدكتايل  فى

االسفلت و الباط و الباطون
%470360.00357.00240.00319.0012.85م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.4
 قطر300ملم من مواسيراالدكتايل  فى

.االرض الطبيعية
%5366.00370.00230.00322.0013.66م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.5
  قطر300ملم من مواسيراسمنتيه مسلحة

فى االسفلت أو الباط أو الباطون
%12.97-150123.00121.00180.00141.33م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.6
 قطر300ملم من مواسيراسمنتيه  مسلحة

.فى  االرض الطبيعيه
%14.29-5120.00140.00160.00140.00م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.7
 قطر200ملم من مواسيراالدكتايل يف

 االسفلت او الباط او الباطون
%1500185.00187.00111.00161.0014.91م.ط

 توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر1.8
 200 ملم من مواسير الدكتايل يف االرض

 الطبيعية
%140112.00100.00110.00107.334.35م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.9
 قطر200ملم من مواسيراسمنتية   يف

االسفلت او الباط او الباطون
%9.52-820095.00120.00100.00105.00م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.10
 قطر200ملم من مواسيراسمنتية    يف

 االرض الطبيعية
%17.02-15065.0060.00110.0078.33م.ط

 توريد و تمديد خطوط صرف صحي1.11
 قطر150ملم من مواسيراسمنتية  يف

االسفلت و الباط و الباطون
%220060.0063.0050.0057.674.05م.ط

 توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر1.12
 150 ملم من مواسيراسمنتية يف االرض

الطبيعية
%2065.0070.0045.0060.008.33م.ط

أ : السعر االفرادي للمناقص صاحب   أقل األسعار     
ب: السعر االفرادي للمناقص صاحب ثاني  أقل األسعار      

ج : السعر االفرادي للمناقص صاحب ثالث أقل األسعار     
د : معّدل أسعار املناقصين )أ + ب + جـ (÷ 3     

هـ : انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن معّدل األسعار سالبًا أو موجبًا = )أ - د / د (× 100   
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دراسة ومقارنة أسعار - الكتاب السنوي
عطاء مركزي - خط مياه ناقل مختلف األقطار/ محافظة العاصمة

الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

االنحرافد)املعدل(

ــد وفحــص وغســيل وتعقيــم  ــد وتمدي توري
خطــوط ميــاه مــن مواســير  دكتايــل C40  قطــر 300 
ملــم   و200 ملــم ضغــط تشــغيلي 40 باروالســعر 
يشــمل ايضــا وتوريــد وتركيــب الشــريط التحذيــري 
انــواع  جميــع  يف  والحفــر  والتنظيــف  والتســويه 
ــد الطمــم الناعــم  ــه و بســطوح مختلفــه و توري الترب
الــى  الطمــم  و  املواســير  حــول   ) صويلــح  )رمــل 
الســطح العلــوي و عمــل بيــس كــورس بســماكة 
ــاء و  ــرش بامل ــع ال ــد م ــدرج واح ــن ت ــم  او/و م 30س
الدحــل ىلع طبقتيــن و كذلــك يشــمل تقديــم وصــب  
الدعامــات الخرســانيه   ) Thrust Blocks ( و إعــادة  
ــة  ــن املخصص ــى األماك ــاض ال ــل األنق ــاع و نق األوض
لطــرح االنقــاض و حســب رأي املهنــدس املشــرف 
ــن  ــع م ــع القط ــب جمي ــد و تركي ــا توري ــمل ايض و يش
ــدادات و  ــات و س ــات و نقاص ــواع و تيه ــس و اك محاب
مرابــط و القطــع الخاصــه  و الفلنجــات والهوايــات 
ــوط  ــبك الخط ــا ش ــمل ايض ــيل و يش ــس الغس ومحاب
الجديــدة مــع الخطــوط القديمــة و ىلع كامــل مســار 
الخــط املقتــرح مــع كامــل القطــع الازمــة و حســب 
ــع  ــه م ــدس و عمــل الوصــات الازم ــات املهن تعليم
الخطــوط القائمــه او املقترحــه  وفصــل الخطــوط 
و  املــواد  جميــع  تقديــم  و  القديمــه   و  القائمــة 
ــام  العمــل و اجــراء فحــص  ــة التم ــزات  الازم التجهي
ــم  ــمل تقدي ــي (  يش ــط الهيدروليك ــرب ) الضغ التس
وصــب خرســانة مســلحة بقــوة كســر 250 كغم/ســم3 
للتغليــف يف حــال كان الطمــم فــوق ظهــر املاســورة 
اقــل مــن )1( م  ويف حــال وجــود عبــارات وحيــث 
يلــزم وجميــع متطلبــات العقــد بموجــب املخططــات 
واملواصفــات وحســب تعليمــات وموافقــة املهنــدس 
املشــرف  و مهمــا كان ضغــط الخــط  و فحــص الــدك 
ــات و  ــب املخطط ــد بموج ــات العق ــع متطلب و جمي
املواصفــات و حســب تعليمــات و موافقــة املهنــدس 

ــط . ــط الخ ــا كان ضغ ــرف  و مهم املش

1-1
توريد و تركيب خطوط مياه قطر )300 

ملم ( دكتايل  C40 يمدد يف ارض 
ذات سطح اسفلتي او باطون او درج

%13-100069.0975.494.579.66م.ط

1-2
توريد تركيب خطوط مياه قطر)300 
ملم ( دكتايل C40  يمدد يف ارض 

ذات سطح ترابي 
%19.28-12505579.969.568.13م.ط

1-3
توريد و تركيب خطوط مياه قطر )200 

ملم ( دكتايل  C40 يمدد يف ارض 
ذات سطح اسفلتي او باطون او درج

%8.31-600575970.562.17م.ط

1-4
توريد تركيب خطوط مياه قطر)200 
ملم ( دكتايل C40  يمدد يف ارض 

ذات سطح ترابي 
%6.08-700045.0250.548.2847.93م.ط

2

توريد وتركيب أنابيب فوالذية سوداء 
قطر )300 ملم(،  PN60 وجميع 
األعمال املطلوبة إلكمال العمل 

وفًقا للمواصفات الفنية ، والرسومات 
التمهيدية وجداول الكميات.

%0.80-150136.3126.9149137.40م.ط
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

االنحرافد)املعدل(

3

توريد وتركيب أنابيب البولي إيثيلين 
عالي الكثافة ، PE100 وجميع 

األعمال املطلوبة إلكمال العمل وفًقا 
للمواصفات الفنية والرسومات و 

جداول الكميات.

3-1

توريد و تركيب خطوط مياه قطر 
خارجي )قطر 180 ملم ( بولي إثيلين 
عالي الكثافة ضغط 16 بار يمدد يف 

ارض ذات سطح اسفلتي.

%4.63-160061.162.16964.07م.ط

3-2

توريد و تركيب خطوط مياه قطر 
خارجي )قطر 180 ملم ( بولي إثيلين 
عالي الكثافة ضغط 16 بار يمدد يف 

ارض ذات سطح ترابي.

%18.18-110043.2451.36452.85م.ط

4

توريد وتركيب مفتاح مياه ميكانيكي 
  Gate Valveمختلف االقطار محبس

ضغط )40( بار داخل مناهل حسب القطر  
والعمل يشمل جميع  القطع الازمة 

من براغي وكسكيتات وفلنجات ... الخ 
 Denzo باالضافة الى مادة حماية املحبس
لتركيبه ىلع خطوط مياه من كافة االنواع 

واالعمال الخرسانيةه الخاصة والحفريات 
وحديد التسليح وجميع مايلزم النشاء 
املناهل  وحسب املخططات املرفقة 

واملواصفات وتعليمات املهندس ىلع ان 
يتم احضار الكتالوجات قبل التوريد ألخذ 

املوافقة عليها 

%621622356.23001606.0734.61عددمفتاح قطر 200 ملم 4-1

%229612804.43002021.8046.45عددمفتاح قطر 300 ملم 4-2

توريد وتركيب مفاتيح تنفيس الهواء 4-3
قطر 3" مزدوج

%17.80-214503041.88001763.93عدد

توريد وتركيب مفاتيح تنفيس الهواء 4-4
قطر  2"

%56581054.8100604.278.89عدد

4-5

توريد وتركيب مفاتيح الغسيل قطر 
150 ملم مع CHAMBER حسب 

املخطط النموذجي مع الخط  الى 
اقرب وادي والسعر يشمل تنفيذ الخط 

وجميع ما يلزم

%716452331.93001425.6315.39عدد
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دراسة ومقارنة أسعار - الكتاب السنوي
عطاء مركزي - خط مياه ناقل مختلف األقطار/ محافظة العاصمة

الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

االنحرافد)املعدل(

ــد وفحــص وغســيل وتعقيــم  ــد وتمدي توري
خطــوط ميــاه مــن مواســير  دكتايــل C40  قطــر 300 
ملــم   و200 ملــم ضغــط تشــغيلي 40 باروالســعر 
يشــمل ايضــا وتوريــد وتركيــب الشــريط التحذيــري 
انــواع  جميــع  يف  والحفــر  والتنظيــف  والتســويه 
ــد الطمــم الناعــم  ــه و بســطوح مختلفــه و توري الترب
الــى  الطمــم  و  املواســير  حــول   ) صويلــح  )رمــل 
الســطح العلــوي و عمــل بيــس كــورس بســماكة 
ــاء و  ــرش بامل ــع ال ــد م ــدرج واح ــن ت ــم  او/و م 30س
الدحــل ىلع طبقتيــن و كذلــك يشــمل تقديــم وصــب  
الدعامــات الخرســانيه   ) Thrust Blocks ( و إعــادة  
ــة  ــن املخصص ــى األماك ــاض ال ــل األنق ــاع و نق األوض
لطــرح االنقــاض و حســب رأي املهنــدس املشــرف 
ــن  ــع م ــع القط ــب جمي ــد و تركي ــا توري ــمل ايض و يش
ــدادات و  ــات و س ــات و نقاص ــواع و تيه ــس و اك محاب
مرابــط و القطــع الخاصــه  و الفلنجــات والهوايــات 
ــوط  ــبك الخط ــا ش ــمل ايض ــيل و يش ــس الغس ومحاب
الجديــدة مــع الخطــوط القديمــة و ىلع كامــل مســار 
الخــط املقتــرح مــع كامــل القطــع الازمــة و حســب 
ــع  ــه م ــدس و عمــل الوصــات الازم ــات املهن تعليم
الخطــوط القائمــه او املقترحــه  وفصــل الخطــوط 
و  املــواد  جميــع  تقديــم  و  القديمــه   و  القائمــة 
ــام  العمــل و اجــراء فحــص  ــة التم ــزات  الازم التجهي
ــم  ــمل تقدي ــي (  يش ــط الهيدروليك ــرب ) الضغ التس
وصــب خرســانة مســلحة بقــوة كســر 250 كغم/ســم3 
للتغليــف يف حــال كان الطمــم فــوق ظهــر املاســورة 
اقــل مــن )1( م  ويف حــال وجــود عبــارات وحيــث 
يلــزم وجميــع متطلبــات العقــد بموجــب املخططــات 
واملواصفــات وحســب تعليمــات وموافقــة املهنــدس 
املشــرف  و مهمــا كان ضغــط الخــط  و فحــص الــدك 
ــات و  ــب املخطط ــد بموج ــات العق ــع متطلب و جمي
املواصفــات و حســب تعليمــات و موافقــة املهنــدس 

ــط . ــط الخ ــا كان ضغ ــرف  و مهم املش

1-1
توريد و تركيب خطوط مياه قطر )300 

ملم ( دكتايل  C40 يمدد يف ارض 
ذات سطح اسفلتي او باطون او درج

%13-100069.0975.494.579.66م.ط

1-2
توريد تركيب خطوط مياه قطر)300 
ملم ( دكتايل C40  يمدد يف ارض 

ذات سطح ترابي 
%19.28-12505579.969.568.13م.ط

1-3
توريد و تركيب خطوط مياه قطر )200 

ملم ( دكتايل  C40 يمدد يف ارض 
ذات سطح اسفلتي او باطون او درج

%8.31-600575970.562.17م.ط

1-4
توريد تركيب خطوط مياه قطر)200 
ملم ( دكتايل C40  يمدد يف ارض 

ذات سطح ترابي 
%6.08-700045.0250.548.2847.93م.ط

2

توريد وتركيب أنابيب فوالذية سوداء 
قطر )300 ملم(،  PN60 وجميع 
األعمال املطلوبة إلكمال العمل 

وفًقا للمواصفات الفنية ، والرسومات 
التمهيدية وجداول الكميات.

%0.80-150136.3126.9149137.40م.ط
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

االنحرافد)املعدل(

3

توريد وتركيب أنابيب البولي إيثيلين 
عالي الكثافة ، PE100 وجميع 

األعمال املطلوبة إلكمال العمل وفًقا 
للمواصفات الفنية والرسومات و 

جداول الكميات.

3-1

توريد و تركيب خطوط مياه قطر 
خارجي )قطر 180 ملم ( بولي إثيلين 
عالي الكثافة ضغط 16 بار يمدد يف 

ارض ذات سطح اسفلتي.

%4.63-160061.162.16964.07م.ط

3-2

توريد و تركيب خطوط مياه قطر 
خارجي )قطر 180 ملم ( بولي إثيلين 
عالي الكثافة ضغط 16 بار يمدد يف 

ارض ذات سطح ترابي.

%18.18-110043.2451.36452.85م.ط

4

توريد وتركيب مفتاح مياه ميكانيكي 
  Gate Valveمختلف االقطار محبس

ضغط )40( بار داخل مناهل حسب القطر  
والعمل يشمل جميع  القطع الازمة 

من براغي وكسكيتات وفلنجات ... الخ 
 Denzo باالضافة الى مادة حماية املحبس
لتركيبه ىلع خطوط مياه من كافة االنواع 

واالعمال الخرسانيةه الخاصة والحفريات 
وحديد التسليح وجميع مايلزم النشاء 
املناهل  وحسب املخططات املرفقة 

واملواصفات وتعليمات املهندس ىلع ان 
يتم احضار الكتالوجات قبل التوريد ألخذ 

املوافقة عليها 

%621622356.23001606.0734.61عددمفتاح قطر 200 ملم 4-1

%229612804.43002021.8046.45عددمفتاح قطر 300 ملم 4-2

توريد وتركيب مفاتيح تنفيس الهواء 4-3
قطر 3" مزدوج

%17.80-214503041.88001763.93عدد

توريد وتركيب مفاتيح تنفيس الهواء 4-4
قطر  2"

%56581054.8100604.278.89عدد

4-5

توريد وتركيب مفاتيح الغسيل قطر 
150 ملم مع CHAMBER حسب 

املخطط النموذجي مع الخط  الى 
اقرب وادي والسعر يشمل تنفيذ الخط 

وجميع ما يلزم

%716452331.93001425.6315.39عدد
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية
دراسة تحليلية ملشروع تنفيذ طريق 

دراسة تحليلية رقم )1( لعام 2020 )إقليم الشمال(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

157,0004.681.732.492.14119.07م3حفريات غير مصنفة للطرق1

116,0008.002.590.083.53126.52م3أعمال الطمم2

3
طبقة من املواد املختارة 

)Topping( سماكة 20سم بعد 
الدحل 

30,0008.198.0320.715.4151.50م3

4 Sub ( فرشيات ما  تحت األساس
Base ( سماكة 20 سم بعد الدحل

29,2709.368.3420.715.9058.64م3

5 ) Base Course (فرشيات األساس
سماكة 20سم بعد الدحل

27,78010.1410.0037.286.7151.02م3

الوجه التأسيسي )RC( حسب 6
املواصفات الفنية الخاصة 

44351.00382.85372.83244.6243.49طن

خلطة اسفلتية ساخنة رابطة  7
)Binder( سماكة 8 سم بعد الدحل 

54,6104.605.934.973.5131.11م2

8

الوجه التأسيسي )MC( حسب 
املواصفات الفنية الخاصة 

واملواصفات  الفنية العامة للطرق 
والجسور

158351.00382.85372.83244.6243.49طن

9
خلطة اسفلتية ساخنة للسطح  

)Wearing( سماكة 5 سم بعد 
الدحل 

166,6104.064.322.492.7945.23م2

27014.7414.909.619.8822.78م2أعمال الدهان ىلع السطح 10

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائل أصحاب أقـل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز ىلع أعمدة 

الجدول هي :-     

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .   

ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     

ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     

د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100     
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية
دراسة تحليلية ملشروع تنفيذ طريق 

دراسة تحليلية رقم )2( لعام 2020 )إقليم الوسط(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

250,0003.302.003.502.9312.50م3حفريات غير مصنفة للطرق1

15,0003.003.152.002.7210.43م3أعمال الطمم2

3 )Topping( طبقة من املواد املختارة
سماكة 20سم بعد الدحل 

1.64-45,0008.008.507.908.13م3

4 Sub ( فرشيات ما  تحت األساس
Base ( سماكة 20 سم بعد الدحل

13.46-45,0007.508.0010.508.67م3

5 ) Base Course (فرشيات األساس
سماكة 20سم بعد الدحل

8.16-42,0007.509.008.008.17م3

الوجه التأسيسي )RC( حسب 6
املواصفات الفنية الخاصة 

0.79-60420.00400.00450.00423.33طن

خلطة اسفلتية ساخنة رابطة  7
)Binder( سماكة 8 سم بعد الدحل 

13.16-160,0005.506.507.006.33م2

8

الوجه التأسيسي )MC( حسب 
املواصفات الفنية الخاصة 

واملواصفات  الفنية العامة للطرق 
والجسور

0.79-80420.00400.00450.00423.33طن

خلطة اسفلتية ساخنة للسطح  9
)Wearing( سماكة 5 سم بعد الدحل 

175,0004.505.004.004.500.00م2

1,20012.0013.009.6111.544.01م2أعمال الدهان ىلع السطح 10

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 

ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  

ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     

ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     

د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100  
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية
دراسة تحليلية ملشروع تنفيذ طريق 

دراسة تحليلية رقم )1( لعام 2020 )إقليم الشمال(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

157,0004.681.732.492.14119.07م3حفريات غير مصنفة للطرق1

116,0008.002.590.083.53126.52م3أعمال الطمم2

3
طبقة من املواد املختارة 

)Topping( سماكة 20سم بعد 
الدحل 

30,0008.198.0320.715.4151.50م3

4 Sub ( فرشيات ما  تحت األساس
Base ( سماكة 20 سم بعد الدحل

29,2709.368.3420.715.9058.64م3

5 ) Base Course (فرشيات األساس
سماكة 20سم بعد الدحل

27,78010.1410.0037.286.7151.02م3

الوجه التأسيسي )RC( حسب 6
املواصفات الفنية الخاصة 

44351.00382.85372.83244.6243.49طن

خلطة اسفلتية ساخنة رابطة  7
)Binder( سماكة 8 سم بعد الدحل 

54,6104.605.934.973.5131.11م2

8

الوجه التأسيسي )MC( حسب 
املواصفات الفنية الخاصة 

واملواصفات  الفنية العامة للطرق 
والجسور

158351.00382.85372.83244.6243.49طن

9
خلطة اسفلتية ساخنة للسطح  

)Wearing( سماكة 5 سم بعد 
الدحل 

166,6104.064.322.492.7945.23م2

27014.7414.909.619.8822.78م2أعمال الدهان ىلع السطح 10

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائل أصحاب أقـل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز ىلع أعمدة 

الجدول هي :-     

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .   

ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     

ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     

د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100     
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية
دراسة تحليلية ملشروع تنفيذ طريق 

دراسة تحليلية رقم )2( لعام 2020 )إقليم الوسط(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

250,0003.302.003.502.9312.50م3حفريات غير مصنفة للطرق1

15,0003.003.152.002.7210.43م3أعمال الطمم2

3 )Topping( طبقة من املواد املختارة
سماكة 20سم بعد الدحل 

1.64-45,0008.008.507.908.13م3

4 Sub ( فرشيات ما  تحت األساس
Base ( سماكة 20 سم بعد الدحل

13.46-45,0007.508.0010.508.67م3

5 ) Base Course (فرشيات األساس
سماكة 20سم بعد الدحل

8.16-42,0007.509.008.008.17م3

الوجه التأسيسي )RC( حسب 6
املواصفات الفنية الخاصة 

0.79-60420.00400.00450.00423.33طن

خلطة اسفلتية ساخنة رابطة  7
)Binder( سماكة 8 سم بعد الدحل 

13.16-160,0005.506.507.006.33م2

8

الوجه التأسيسي )MC( حسب 
املواصفات الفنية الخاصة 

واملواصفات  الفنية العامة للطرق 
والجسور

0.79-80420.00400.00450.00423.33طن

خلطة اسفلتية ساخنة للسطح  9
)Wearing( سماكة 5 سم بعد الدحل 

175,0004.505.004.004.500.00م2

1,20012.0013.009.6111.544.01م2أعمال الدهان ىلع السطح 10

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 

ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  

ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     

ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     

د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100  
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية
دراسة تحليلية ملشروع تنفيذ طريق 

دراسة تحليلية رقم )3( لعام 2020 )إقليم الجنوب(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

8.54-15,0002.502.703.002.73م3حفريات غير مصنفة للطرق1

17.81-15,0001.001.151.501.22م3أعمال الطمم2

3
طبقة من املواد املختارة 

)Topping( سماكة 20سم بعد 
الدحل 

20,0005.004.005.804.931.35م3

4
 Sub ( فرشيات ما  تحت األساس

Base ( سماكة 20 سم بعد 
الدحل

25.93-10,0004.005.207.005.40م3

5 )Base Course(فرشيات األساس
سماكة 20سم بعد الدحل

40.68-10,0003.506.208.005.90م3

الوجه التأسيسي )RC( حسب 6
املواصفات الفنية الخاصة 

20380.00370.00390.00380.000.00طن

7
خلطة اسفلتية ساخنة رابطة  

)Binder( سماكة 8 سم بعد 
الدحل 

24.53-12,0004.005.006.905.30م2

8

الوجه التأسيسي )MC( حسب 
املواصفات الفنية الخاصة 

واملواصفات  الفنية العامة 
للطرق والجسور

20380.00370.00390.00380.000.00طن

9
خلطة اسفلتية ساخنة للسطح  

)Wearing( سماكة 5 سم بعد 
الدحل 

21.05-15,0004.005.006.205.07م2

5.88-8508.009.008.508.50م2أعمال الدهان ىلع السطح 10

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 

ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  

ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     

ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     

د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100  
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية 
دراسة تحليلية ملشروع صيانة طرق

دراسة تحليلية رقم )1( لعام 2020 ) إقليم الشمال(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

1

أعمال كشط للخلطـة االسفلتيــــة  
السطحية القائمة كما يلزم لغاية ازالة 

كامل الطبقة الرابطة للوصول الى 
مناطق خالية من التشققات حسب 
الشروط واملواصفات الفنية الخاصة 

68,0001.2111.0712.50م2

2
تعزيز وتحسين وتسوية ورش ودحل 

طبقة فرشيات األساس القائمة وحسب 
تعليمات املهندس املشرف :

38.64-2,8009201514.67م2

3
تقديـم وتنفيذ وجـه تأسيسي نــوع 

)prime coat( )70-MC( حسب الشروط 
واملواصفات الفنية الخاصة 

27.27-22,0000.40.750.50.55م2

4
  RC(( تقديم وتنفيذ وجه الصق نوع

tack coat(( محسن بمادة البوليمر وحسب 
الشروط واملواصفات الفنية الخاصة . 

40.00-68,0000.250.50.50.42م2

5
 binder( طبقة  خلطة اسفلتية رابطة

coarse( سماكة 7 سم بعد الدحل وحسب 
الشروط واملواصفات الفنية الخاصة 

وحسب تعليمات املهندس املشرف.

10.00-22,0005.46.56.16.00م2

6
توريد وتنفيذ ترقيعات بالخلطة 

االسفلتية الساخنة حيثما يلزم و حسب 
تعليمات املهندس املشرف

8.70-2,50035404038.33طن

7

  تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية 
)wearing coarse( مع بوليمر سماكة 5 
سم بعد الدحل وحسب الشروط و 
املواصفات الفنية الخاصة وحسب 

تعليمات املهندس املشرف

11.76-68,0003.954.364.42م2

8

عاكسات أرضية املنيوم )شريط عاكس 
3 أو عيون القطط ( كافة األلوان قياس 

)15×15( وجه واحد وحسب الشروط 
و املواصفات الفنية الخاصة وحسب 

تعليمات املهندس املشرف

23.49-6505.586.79.67.29عدد

9
دهان ساخن عرض 15 سم وحسب 

الشروط واملواصفات الفنية الخاصة 
وحسب تعليمات املهندس املشرف

27.31-5,5005.589.27.57م2

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 
ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  
ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     
ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     
د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية
دراسة تحليلية ملشروع تنفيذ طريق 

دراسة تحليلية رقم )3( لعام 2020 )إقليم الجنوب(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

8.54-15,0002.502.703.002.73م3حفريات غير مصنفة للطرق1

17.81-15,0001.001.151.501.22م3أعمال الطمم2

3
طبقة من املواد املختارة 

)Topping( سماكة 20سم بعد 
الدحل 

20,0005.004.005.804.931.35م3

4
 Sub ( فرشيات ما  تحت األساس

Base ( سماكة 20 سم بعد 
الدحل

25.93-10,0004.005.207.005.40م3

5 )Base Course(فرشيات األساس
سماكة 20سم بعد الدحل

40.68-10,0003.506.208.005.90م3

الوجه التأسيسي )RC( حسب 6
املواصفات الفنية الخاصة 

20380.00370.00390.00380.000.00طن

7
خلطة اسفلتية ساخنة رابطة  

)Binder( سماكة 8 سم بعد 
الدحل 

24.53-12,0004.005.006.905.30م2

8

الوجه التأسيسي )MC( حسب 
املواصفات الفنية الخاصة 

واملواصفات  الفنية العامة 
للطرق والجسور

20380.00370.00390.00380.000.00طن

9
خلطة اسفلتية ساخنة للسطح  

)Wearing( سماكة 5 سم بعد 
الدحل 

21.05-15,0004.005.006.205.07م2

5.88-8508.009.008.508.50م2أعمال الدهان ىلع السطح 10

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 

ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  

ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     

ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     

د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100  
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية 
دراسة تحليلية ملشروع صيانة طرق

دراسة تحليلية رقم )1( لعام 2020 ) إقليم الشمال(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

1

أعمال كشط للخلطـة االسفلتيــــة  
السطحية القائمة كما يلزم لغاية ازالة 

كامل الطبقة الرابطة للوصول الى 
مناطق خالية من التشققات حسب 
الشروط واملواصفات الفنية الخاصة 

68,0001.2111.0712.50م2

2
تعزيز وتحسين وتسوية ورش ودحل 

طبقة فرشيات األساس القائمة وحسب 
تعليمات املهندس املشرف :

38.64-2,8009201514.67م2

3
تقديـم وتنفيذ وجـه تأسيسي نــوع 

)prime coat( )70-MC( حسب الشروط 
واملواصفات الفنية الخاصة 

27.27-22,0000.40.750.50.55م2

4
  RC(( تقديم وتنفيذ وجه الصق نوع

tack coat(( محسن بمادة البوليمر وحسب 
الشروط واملواصفات الفنية الخاصة . 

40.00-68,0000.250.50.50.42م2

5
 binder( طبقة  خلطة اسفلتية رابطة

coarse( سماكة 7 سم بعد الدحل وحسب 
الشروط واملواصفات الفنية الخاصة 

وحسب تعليمات املهندس املشرف.

10.00-22,0005.46.56.16.00م2

6
توريد وتنفيذ ترقيعات بالخلطة 

االسفلتية الساخنة حيثما يلزم و حسب 
تعليمات املهندس املشرف

8.70-2,50035404038.33طن

7

  تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية 
)wearing coarse( مع بوليمر سماكة 5 
سم بعد الدحل وحسب الشروط و 
املواصفات الفنية الخاصة وحسب 

تعليمات املهندس املشرف

11.76-68,0003.954.364.42م2

8

عاكسات أرضية املنيوم )شريط عاكس 
3 أو عيون القطط ( كافة األلوان قياس 

)15×15( وجه واحد وحسب الشروط 
و املواصفات الفنية الخاصة وحسب 

تعليمات املهندس املشرف

23.49-6505.586.79.67.29عدد

9
دهان ساخن عرض 15 سم وحسب 

الشروط واملواصفات الفنية الخاصة 
وحسب تعليمات املهندس املشرف

27.31-5,5005.589.27.57م2

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 
ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  
ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     
ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     
د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية 
دراسة تحليلية ملشروع صيانة طرق

دراسة تحليلية رقم )2( لعام 2020 ) إقليم الوسط(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

1

كشط خلطــــة اسفلتيــــة للمناطق 
التالفة  بســـــماكة مـــــن ) 5-6(سم  

للحصول ىلع سطح مستوي مع نقل 
ناتج  الكشط  الى خارج املوقع بحيث 

ال يلحق الضرر بالبيئة ويوافق عليها 
املهندس املشرف. 

7.48-9500.98111.21.06م2

2

كشط خلطــــة اسفلتيــــة للمناطق 
التالفة  بســـــماكة مـــــن ) 7-8(سم  
للحصول ىلع سطح مستوي مع نقل 

ناتج  الكشط  الى خارج املوقع بحيث 
ال يلحق الضرر بالبيئة ويوافق عليها 

املهندس املشرف. 

6,0001.1811.21.134.73م2

توريد وتنفيذ ترقيعات بالخلطة 
االسفلتية الساخنة حيثما يلزم و حسب 

تعليمات املهندس املشرف
7.08-235403837.67طن

4
تقديــــــــــــم وتنفيذ وجـــــه 

تــــأسيسي نــــــــوع )MC-70( بمعدل 
رش يتراوح  )0.75-2( كغم/م2 حسب 

تعليمات املهندس املشرف.

18.92-1,0000.50.60.750.62م2

5
 )RC250( تقديم وتنفيذ وجه الصق نوع

ما بين )0.1-0.6( كغم/م2 وحسب 
تعليمات املهندس املشرف. 

18.92-1,0000.50.60.750.62م2

6

 binder( طبقة  خلطة اسفلتية رابطة
coarse( سماكة 7 سم بعد الدحل 

وحسب الشروط واملواصفات الفنية 
الخاصة وحسب تعليمات املهندس 

املشرف.

19.30-1,0004.65.575.70م2

7

    تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية 
سطحية )wearing coarse( مع بوليمر 

سماكة 5 سم بعد الدحل وحسب 
الشروط و املواصفات الفنية الخاصة 
وحسب تعليمات املهندس املشرف

27.03-30,0004.5686.17م2

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 
ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  
ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     
ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     
د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100
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جدول رقم )2(
تحليل أسعار بنود األعمال امليكانيكية

لعطاء مركزي رئيسي يف أقليم الوسط تم اختيارها بطريقة عشوائية
بالدينار

الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

األعمال امليكانيكية:-

األعمال الصحية واملجاري:أواًل 

مرحاض افرنجي من الفخارقياس 1
23132.98112.50120.00121.839.15عدد)65×37(مع ملحقاته

2

مرحاض افرنجي من الفخار يف 
رياض األطفال قياس )49×31.5(

 Dual Flushing( مع ملحقاته بدون
)System

4132.98112.50100.00115.1615.47عدد

3

مرحاض عربي مزود بحافة 
مرتفعة عن الباط من الفخار 

املطلي بالصيني األبيض قياس 
)60× 50(

0.17-998.50112.5085.0098.67عدد

4

مغسلة غاطسة من الفخار 
املطلي بالصيني مع خاط كروم 

)15( ملم  قياس )49×57( سم 
وملحقاتها

25.85 -19118.20165.00195.00159.40عدد

5
مغسلة غاطسة من الفخار 

املطلي بالصيني  خاصة برياض 
األطفال  قياس )45×36( سم

21.76-4118.20150.00185.00151.07عدد

6

مغاسل نصف عامودية من الفخار 
املطلي بالصيني األبيض قياس 

)49 ×57(سم مع خاط كروم قطر 
)15(ملم مع ملحقاتها

8128.05112.50120.00120.186.55عدد

7
مجلى حوض واحد ستينلس 

ستيل )50×90( سم خاط كروم 
0.5 انش

8162.53165.00160.00162.510.01عدد

8
مجلى حوضين ستينلس ستيل 

)50×100( سم خاط كروم 0.5 
انش

10.20 -1177.30195.00220.00197.43عدد

9
  UPVC مصرف أرضي فلورتراب من

قطر )110(ملم  قياس )20×20( 
سم

7329.5515.0025.0023.1827.46عدد

10 Clean Out 2629.5518.7527.0025.1017.73عددنقطة تنظيف
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أسعار بنود األعمال اإلنشائية 
دراسة تحليلية ملشروع صيانة طرق

دراسة تحليلية رقم )2( لعام 2020 ) إقليم الوسط(
بالدينار

الكميةالوحدةوصف العملالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

1

كشط خلطــــة اسفلتيــــة للمناطق 
التالفة  بســـــماكة مـــــن ) 5-6(سم  

للحصول ىلع سطح مستوي مع نقل 
ناتج  الكشط  الى خارج املوقع بحيث 

ال يلحق الضرر بالبيئة ويوافق عليها 
املهندس املشرف. 

7.48-9500.98111.21.06م2

2

كشط خلطــــة اسفلتيــــة للمناطق 
التالفة  بســـــماكة مـــــن ) 7-8(سم  
للحصول ىلع سطح مستوي مع نقل 

ناتج  الكشط  الى خارج املوقع بحيث 
ال يلحق الضرر بالبيئة ويوافق عليها 

املهندس املشرف. 

6,0001.1811.21.134.73م2

توريد وتنفيذ ترقيعات بالخلطة 
االسفلتية الساخنة حيثما يلزم و حسب 
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7.08-235403837.67طن

4
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5
 )RC250( تقديم وتنفيذ وجه الصق نوع

ما بين )0.1-0.6( كغم/م2 وحسب 
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6

 binder( طبقة  خلطة اسفلتية رابطة
coarse( سماكة 7 سم بعد الدحل 

وحسب الشروط واملواصفات الفنية 
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7

    تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية 
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27.03-30,0004.5686.17م2

أسعار بنود األعمال للمناقصين الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف الجدول أعاله ومعاني الرموز 
ىلع أعمدة الجدول هي :-       

أ. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب األول وحسب أقل األسعار والذي تمت إحالة العطاء عليه .  
ب. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب أقل االسعار.     
ج. األسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب أقل االسعار .     
د. معدل األسعار املقدمة من املناقصين الثالثة كما يف الخانات )أ+ب+ج(/3 .      

هـ. انحراف سعر املناقص األول عن معدل أسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د×100
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جدول رقم )2(
تحليل أسعار بنود األعمال امليكانيكية

لعطاء مركزي رئيسي يف أقليم الوسط تم اختيارها بطريقة عشوائية
بالدينار

الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

األعمال امليكانيكية:-

األعمال الصحية واملجاري:أواًل 

مرحاض افرنجي من الفخارقياس 1
23132.98112.50120.00121.839.15عدد)65×37(مع ملحقاته

2

مرحاض افرنجي من الفخار يف 
رياض األطفال قياس )49×31.5(

 Dual Flushing( مع ملحقاته بدون
)System

4132.98112.50100.00115.1615.47عدد

3

مرحاض عربي مزود بحافة 
مرتفعة عن الباط من الفخار 

املطلي بالصيني األبيض قياس 
)60× 50(

0.17-998.50112.5085.0098.67عدد

4

مغسلة غاطسة من الفخار 
املطلي بالصيني مع خاط كروم 

)15( ملم  قياس )49×57( سم 
وملحقاتها

25.85 -19118.20165.00195.00159.40عدد

5
مغسلة غاطسة من الفخار 

املطلي بالصيني  خاصة برياض 
األطفال  قياس )45×36( سم

21.76-4118.20150.00185.00151.07عدد

6

مغاسل نصف عامودية من الفخار 
املطلي بالصيني األبيض قياس 

)49 ×57(سم مع خاط كروم قطر 
)15(ملم مع ملحقاتها

8128.05112.50120.00120.186.55عدد

7
مجلى حوض واحد ستينلس 

ستيل )50×90( سم خاط كروم 
0.5 انش

8162.53165.00160.00162.510.01عدد

8
مجلى حوضين ستينلس ستيل 

)50×100( سم خاط كروم 0.5 
انش

10.20 -1177.30195.00220.00197.43عدد

9
  UPVC مصرف أرضي فلورتراب من

قطر )110(ملم  قياس )20×20( 
سم

7329.5515.0025.0023.1827.46عدد

10 Clean Out 2629.5518.7527.0025.1017.73عددنقطة تنظيف
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

11 )UPVC( مصايف مياه األمطار
1129.5518.7518.0022.1033.71عددقياس )20×20( سم  

12
شاور طوارئ ووحدة  غسيل الوجه 

والعيون بقدرة 30GPM يعمل 
ىلع ضغط 2Bar مع ملحقاته 

1817.55900.001000.00905.859.75عدد

13
مواسير تصريف وتهوية قطر 110 

مم من )UPVC( ضغط 10بار 
سماكة 5.3مم

19.81-5504.937.506.006.14م.ط

14
مواسير تصريف وتهوية قطر 50 

مم من )UPVC( ضغط 10بار 
سماكة 2.4مم

704.934.505.004.812.43م.ط

15
مواسيرمجاري و تصريف الخارجية 

 )UPVC(من )قطر6 انش )160مم
ضغط 10بار سماكة 7.7 مم

9.73-28012.8112.7517.0014.19م.ط

16
مواسيرمجاري و تصريف الخارجية 
قطر )110مم( من)UPVC( ضغط 

10بار سماكة 5.3 مم
21.63-206.907.5012.008.80م.ط

17
قنوات لتصريف املياه من الخرسانة 

املسلحة بقوة 25كغم/سم2 قياس 
)0.25×0.25×3.8(م 

38.75-1137.90187.50350.00225.13عدد

18
قنوات لتصريف املياه من 

الخرسانة املسلحة بقوة 25كغم/
سم2 قياس )0.25×0.3×2.0(م 

31.36-1123.13165.00250.00179.38عدد

19
حفرة تفتيش كاملة للمجاري من 
الخرسانة درجة 20 قياس )قطر 
60سم( والغطاء )قطر 50 سم(

8128.0590.00120.00112.6813.64عدد

20
حفرة تفتيش كاملة للمجاري من 
الخرسانة درجة 20 قياس )قطر 
90 سم( والغطاء )قطر 60 سم(

5157.60112.50180.00150.035.04عدد

21
حفرة تفتيش ساقطة من 

الخرسانة درجة 25 قياس )قطر 
60سم( والغطاء )قطر 50 سم(

37.59-1147.75262.50300.00236.75عدد

22
حفرة تفتيش ساقطة من 

الخرسانة درجة 25 قياس )قطر 
90 سم( والغطاء )قطر 60 سم(

26.51-2206.85337.50300.00281.45عدد

فتحة تفتيش وصيانة يف 23
1344.75375.00300.00339.921.42عدداملوقع العام
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

األعمال الصحية للمعوقين:ثانيا-

مرحاض افرنجي )37×65(سم مع 1
28.67-2374.30600.00600.00524.77عددملحقاته

مغسلة )41×56( سم مع 2
28.67-2374.30600.00600.00524.77عددملحقاتها

املياه الباردة والساخنة:ثالثا-

خط مياه بارد من الفوالذ مع 1
19.08-705.916.0010.007.30م.طامللحقات والعزل قطر 15مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع 2
16.07-206.906.7511.008.22م.طامللحقات والعزل قطر 20مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع 3
23.80-806.908.2512.009.05م.طامللحقات والعزل قطر 25مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع 4
13.83-708.879.0013.0010.29م.طامللحقات والعزل قطر 32مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع 5
12.05-309.859.7514.0011.20م.طامللحقات والعزل قطر 40مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع 6
12.35-5010.8411.2515.0012.36م.طامللحقات والعزل قطر 50مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع 7
5014.7812.7516.0014.511.84م.طامللحقات والعزل قطر 65مم

8
خط مواسير املياه الساخنة من 

)G.S.P( يشمل العزل وملحقاتها 
بقطر )40( ملم

24.26-408.8711.2515.0011.71م.ط

9
خط مواسير املياه الساخنة من 

)G.S.P( يشمل العزل وملحقاتها 
بقطر )32( ملم

26.99-907.8810.5014.0010.79م.ط

10
خط مواسير املياه الساخنة من 

)G.S.P( يشمل العزل وملحقاتها 
بقطر )25( ملم

25.85-406.909.0012.009.30م.ط

11
خط مواسير املياه الساخنة من 

)G.S.P( يشمل العزل وملحقاتها 
بقطر )20( ملم

17.19-1305.917.508.007.14م.ط

12
خط مواسير املياه الساخنة من 

)G.S.P( يشمل العزل وملحقاتها 
بقطر )15( ملم

24.90-904.936.758.006.56م.ط
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 ج   
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اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

13
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها 
قطر )40( ملم

25.38-59.859.7520.0013.20م.ط

14
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها 
قطر )32( ملم

29.76-58.879.0020.0012.62م.ط

15
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها 
قطر )25( ملم

33.18-57.887.5020.0011.79م.ط

16

شبكة مواسير املياه الباردة 
الخارجية املدفونة يف املوقع 

العام )HDPE( PN20 مع امللحقات 
قطر )25( مم 

38.41-403.948.257.006.40م.ط

17

شبكة مواسير املياه الباردة 
الخارجية املدفونة يف املوقع 

العام )HDPE( PN20 مع امللحقات 
قطر )32( مم 

35.55-304.939.009.007.64م.ط

18

شبكة مواسير املياه الباردة 
الخارجية املدفونة يف املوقع 

العام )HDPE( PN20 مع امللحقات 
قطر )63( مم 

39.71-505.9113.5010.009.80م.ط

19
شبكة مواسير باردة وساخنة 

باستيكية حرارية قطر) 16( مم 
والسيلف قطر 32 مم

7001.970.752.501.7413.22م.ط

20
شبكة مواسير باردة وساخنة 

باستيكية حرارية قطر ) 20( مم 
والسيلف قطر 38 مم

25.85-2001.973.003.002.66م.ط

11.66-14123.13135.00160.00139.38عددكولكتر نحاس قطر )32مم(21

16.30-5108.35120.00160.00129.45عددكولكتر نحاس قطر )25مم(22

8.66-1398.50105.00120.00107.83عددكولكتر نحاس قطر )20مم(23

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 24
16.21-9118.20225.0080.00141.07عدد)100×60×10(سم

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 25
22.44-598.50202.5080.00127.00عدد)80×60×10(سم

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 26
23.72-288.65180.0080.00116.22عدد)60×60×10(سم
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سخان ماء كهربائي سعة 50 لتر 27
3.32-1137.9090.00200.00142.63عددوقدرة 2000 واط

28
خزان مياه حلوة من حديد الصاج 
املجلفن سماكة 2مم سعة 2م3 

مع ملحقاته 
11275.80187.50230.00231.1019.34عدد

29
خطوط مياه خارجية من البلدية 

لتغذية الخزان األرضي قطر 40 
مم

759.066.758.007.9414.17م.ط

خطوط مياه خارجية من البلدية 30
2014.785.257.009.0164.01م.طلتغذية الخزان األرضي قطر 32 مم

6.86-6591.00712.50600.00634.50عددمبرد ماء قدرة  40 لتر / الساعة31

مضخة مياه باردة قدرة 3.7 ل/ث 32
،ضغط 10م وملحقاتها

1.35-12364.002625.002200.002396.33مجموعة

مضخة مياه باردة قدرة 0.6 ل/ث 33
66.49-1295.501650.00700.00881.83عدد،ضغط 30 م وملحقاتها

مضخة مياه باردة قدرة 2.45 ل/ث 34
،ضغط 10 م وملحقاتها

12.77-11773.002625.001700.002032.67مجموعة

مضخة مياه باردة قدرة 0.5 ل/ث 35
68.51-1246.251650.00450.00782.08عدد،ضغط 10 م وملحقاتها

حنفيات للمشارب الخارجية مع 36
4.21-749.2575.0030.0051.42عددملحقاتها

37
) وحدة تحلية مياه( بسعة 400 
جالون/اليوم  وخزان سعة 1000 

لتر مع ملحقاته 
11182.001500.00850.001177.330.40عدد

38

مضخة مياه باردة لرفع املياه من 
البئر األرضي إلى الخزانات العلوية 

قدرة )2.5( ل/ث ،ضغط )25( م 
وملحقاتها

7.58-11970.002625.001800.002131.67مجموعة

39

وحدة تسخين شمسي متكاملة 
مزودة بسلندر ماء ساخن سعة 
)150(لتر ومفاومة كهربائية ال 
تقل عن 4000 واط لكل وحدة

20.06-21280.501725.001800.001601.83عدد

مضخة تدوير قدرة 0.3 لتر/ ثانية 40
32.90-2334.90412.50750.00499.13عدد، ضغط 3م وملحقاتها

مضخة مياه باردة شاور الطوارئ 41
53.08-1394.001125.001000.00839.67عددقدرة )2( لتر/ ثانية ضغط )30( م
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 ب     
دينار 
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 ج   
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 د   
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13
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها 
قطر )40( ملم

25.38-59.859.7520.0013.20م.ط

14
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها 
قطر )32( ملم

29.76-58.879.0020.0012.62م.ط

15
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها 
قطر )25( ملم

33.18-57.887.5020.0011.79م.ط

16

شبكة مواسير املياه الباردة 
الخارجية املدفونة يف املوقع 

العام )HDPE( PN20 مع امللحقات 
قطر )25( مم 

38.41-403.948.257.006.40م.ط

17

شبكة مواسير املياه الباردة 
الخارجية املدفونة يف املوقع 

العام )HDPE( PN20 مع امللحقات 
قطر )32( مم 

35.55-304.939.009.007.64م.ط

18

شبكة مواسير املياه الباردة 
الخارجية املدفونة يف املوقع 

العام )HDPE( PN20 مع امللحقات 
قطر )63( مم 

39.71-505.9113.5010.009.80م.ط

19
شبكة مواسير باردة وساخنة 

باستيكية حرارية قطر) 16( مم 
والسيلف قطر 32 مم

7001.970.752.501.7413.22م.ط

20
شبكة مواسير باردة وساخنة 

باستيكية حرارية قطر ) 20( مم 
والسيلف قطر 38 مم

25.85-2001.973.003.002.66م.ط

11.66-14123.13135.00160.00139.38عددكولكتر نحاس قطر )32مم(21

16.30-5108.35120.00160.00129.45عددكولكتر نحاس قطر )25مم(22

8.66-1398.50105.00120.00107.83عددكولكتر نحاس قطر )20مم(23

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 24
16.21-9118.20225.0080.00141.07عدد)100×60×10(سم

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 25
22.44-598.50202.5080.00127.00عدد)80×60×10(سم

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة 26
23.72-288.65180.0080.00116.22عدد)60×60×10(سم
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دينار 
اردني

 ب     
دينار 
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 ج   
دينار 
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 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

سخان ماء كهربائي سعة 50 لتر 27
3.32-1137.9090.00200.00142.63عددوقدرة 2000 واط

28
خزان مياه حلوة من حديد الصاج 
املجلفن سماكة 2مم سعة 2م3 

مع ملحقاته 
11275.80187.50230.00231.1019.34عدد

29
خطوط مياه خارجية من البلدية 

لتغذية الخزان األرضي قطر 40 
مم

759.066.758.007.9414.17م.ط

خطوط مياه خارجية من البلدية 30
2014.785.257.009.0164.01م.طلتغذية الخزان األرضي قطر 32 مم

6.86-6591.00712.50600.00634.50عددمبرد ماء قدرة  40 لتر / الساعة31

مضخة مياه باردة قدرة 3.7 ل/ث 32
،ضغط 10م وملحقاتها

1.35-12364.002625.002200.002396.33مجموعة

مضخة مياه باردة قدرة 0.6 ل/ث 33
66.49-1295.501650.00700.00881.83عدد،ضغط 30 م وملحقاتها

مضخة مياه باردة قدرة 2.45 ل/ث 34
،ضغط 10 م وملحقاتها

12.77-11773.002625.001700.002032.67مجموعة

مضخة مياه باردة قدرة 0.5 ل/ث 35
68.51-1246.251650.00450.00782.08عدد،ضغط 10 م وملحقاتها

حنفيات للمشارب الخارجية مع 36
4.21-749.2575.0030.0051.42عددملحقاتها

37
) وحدة تحلية مياه( بسعة 400 
جالون/اليوم  وخزان سعة 1000 

لتر مع ملحقاته 
11182.001500.00850.001177.330.40عدد

38

مضخة مياه باردة لرفع املياه من 
البئر األرضي إلى الخزانات العلوية 

قدرة )2.5( ل/ث ،ضغط )25( م 
وملحقاتها

7.58-11970.002625.001800.002131.67مجموعة

39

وحدة تسخين شمسي متكاملة 
مزودة بسلندر ماء ساخن سعة 
)150(لتر ومفاومة كهربائية ال 
تقل عن 4000 واط لكل وحدة

20.06-21280.501725.001800.001601.83عدد

مضخة تدوير قدرة 0.3 لتر/ ثانية 40
32.90-2334.90412.50750.00499.13عدد، ضغط 3م وملحقاتها

مضخة مياه باردة شاور الطوارئ 41
53.08-1394.001125.001000.00839.67عددقدرة )2( لتر/ ثانية ضغط )30( م
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

:HVAC System - VRFرابعا 

VRF System -2ND:

1
Out door unit Total Cooling 
Capacity:63KW - Total Heating 
Capacity : 48KW

19062.006750.006634.007482.0021.12عدد

2
Out door unit Total Cooling 
Capacity:55KW - Total Heating 
Capacity : 41KW

19062.006750.006313.007375.0022.87عدد

3
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

0.45-16443.25412.50480.00445.25عدد

4
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:5.25KW - Total Heating 
Capacity : 3.5KW

1394.00315.00460.00389.671.11عدد

VRF System -1ST:

5
Out door unit Total Cooling 
Capacity:49KW - Total Heating 
Capacity : 35KW

27092.006750.004815.006219.0014.04عدد

6
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

4492.50412.50480.00461.676.68عدد

7
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:5.25KW - Total Heating 
Capacity : 3.5KW

2.30-13374.30315.00460.00383.10عدد

VRF System GR:

8
Out door unit Total Cooling 
Capacity:84KW - Total Heating 
Capacity : 62KW

111130.509000.008700.009610.1715.82عدد

9
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

6472.80412.50480.00455.103.89عدد

10
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:5.25KW - Total Heating 
Capacity : 3.5KW

6394.00315.00460.00389.671.11عدد

11
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:3.5KW - Total Heating 
Capacity :2.5KW

3433.40277.50410.00373.6316.00عدد

VRF System GR:

12
Out door unit Total Cooling 
Capacity:84KW - Total Heating 
Capacity : 62KW

111918.509000.008700.009872.8320.72عدد
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دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
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13
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

9453.10412.50480.00448.531.02عدد

14
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:3.5KW - Total Heating 
Capacity :2.5KW

2.30-4374.30315.00460.00383.10عدد

15

individual wired remote con-
trol for each indoor unit which 
shall be synchronized with 
the outdoor units and central 
control.

6283.7356.2560.0066.6625.60عدد

16
Condensation pipes UPVC 
PN16  Ø32 3305.917.502.505.3011.44م.ط

17
Condensation pipes UPVC 
PN16  Ø501707.889.004.006.9613.22م.ط

أعمال التكييف والتهوية:خامسا 

1

وحدات تبريد وتدفئة مع 
ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 
 W , 3500= Wall Mounted  - T.C

2500W =H.C

5.42-1462.95562.50443.00489.48عدد

2
مروحة شفط مثبتة ىلع 

الجدران أو الشباك بقدرة 50 
لتر/ث 

10.26-3151.2245.0075.0057.07عدد

3
مروحة شفط مثبتة ىلع 

الجدران أو الشباك بقدرة 150 
لتر/ث 

1147.7590.00200.00145.921.26عدد

مروحة تهوية العادم والنقي 4
1374.30168.75300.00281.0233.19عددداخل الدكت   280 لتر/ث )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 5
2197.0090.00180.00155.6726.55عددداخل الدكت   50 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 6
2197.00101.25190.00162.7521.04عددداخل الدكت   75 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 7
1256.10112.50220.00196.2030.53عددداخل الدكت   100 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 8
1413.70168.75350.00310.8233.10عددداخل الدكت   280 لتر/ث  )نقي( 

9
مروحة تهوية العادم والنقي 

داخل الدكت   300 لتر/ث  
)للروف( 

1640.25487.50450.00525.9221.74عدد
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دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

:HVAC System - VRFرابعا 

VRF System -2ND:

1
Out door unit Total Cooling 
Capacity:63KW - Total Heating 
Capacity : 48KW

19062.006750.006634.007482.0021.12عدد

2
Out door unit Total Cooling 
Capacity:55KW - Total Heating 
Capacity : 41KW

19062.006750.006313.007375.0022.87عدد

3
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

0.45-16443.25412.50480.00445.25عدد

4
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:5.25KW - Total Heating 
Capacity : 3.5KW

1394.00315.00460.00389.671.11عدد

VRF System -1ST:

5
Out door unit Total Cooling 
Capacity:49KW - Total Heating 
Capacity : 35KW

27092.006750.004815.006219.0014.04عدد

6
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

4492.50412.50480.00461.676.68عدد

7
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:5.25KW - Total Heating 
Capacity : 3.5KW

2.30-13374.30315.00460.00383.10عدد

VRF System GR:

8
Out door unit Total Cooling 
Capacity:84KW - Total Heating 
Capacity : 62KW

111130.509000.008700.009610.1715.82عدد

9
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

6472.80412.50480.00455.103.89عدد

10
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:5.25KW - Total Heating 
Capacity : 3.5KW

6394.00315.00460.00389.671.11عدد

11
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:3.5KW - Total Heating 
Capacity :2.5KW

3433.40277.50410.00373.6316.00عدد

VRF System GR:

12
Out door unit Total Cooling 
Capacity:84KW - Total Heating 
Capacity : 62KW

111918.509000.008700.009872.8320.72عدد
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اردني

 ب     
دينار 
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 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

13
In door unit Total Cooling 
Capacity:7KW - Total Heating 
Capacity : 5.25KW

9453.10412.50480.00448.531.02عدد

14
In door unit Total Cooling Ca-
pacity:3.5KW - Total Heating 
Capacity :2.5KW

2.30-4374.30315.00460.00383.10عدد

15

individual wired remote con-
trol for each indoor unit which 
shall be synchronized with 
the outdoor units and central 
control.

6283.7356.2560.0066.6625.60عدد

16
Condensation pipes UPVC 
PN16  Ø32 3305.917.502.505.3011.44م.ط

17
Condensation pipes UPVC 
PN16  Ø501707.889.004.006.9613.22م.ط

أعمال التكييف والتهوية:خامسا 

1

وحدات تبريد وتدفئة مع 
ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 
 W , 3500= Wall Mounted  - T.C

2500W =H.C

5.42-1462.95562.50443.00489.48عدد

2
مروحة شفط مثبتة ىلع 

الجدران أو الشباك بقدرة 50 
لتر/ث 

10.26-3151.2245.0075.0057.07عدد

3
مروحة شفط مثبتة ىلع 

الجدران أو الشباك بقدرة 150 
لتر/ث 

1147.7590.00200.00145.921.26عدد

مروحة تهوية العادم والنقي 4
1374.30168.75300.00281.0233.19عددداخل الدكت   280 لتر/ث )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 5
2197.0090.00180.00155.6726.55عددداخل الدكت   50 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 6
2197.00101.25190.00162.7521.04عددداخل الدكت   75 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 7
1256.10112.50220.00196.2030.53عددداخل الدكت   100 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي 8
1413.70168.75350.00310.8233.10عددداخل الدكت   280 لتر/ث  )نقي( 

9
مروحة تهوية العادم والنقي 

داخل الدكت   300 لتر/ث  
)للروف( 

1640.25487.50450.00525.9221.74عدد
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 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

فتحات تهوية العادم قياس 10
0.75-231.5218.7545.0031.76عدد)15×25( سم

فتحات تهوية العادم قياس 11
20.44-159.1033.75130.0074.28عدد)30×60( سم

فتحات تهوية العادم قياس 12
20.22-339.4018.7590.0049.38عدد)20×30( سم

فتحات تهوية الهواء النقي 13
183.7333.75130.0082.491.50عددقياس )30×60( سم

14
فتحات هواء السحب والتزويد 

مثبتة ىلع الجدران من األملنيوم 
Exhaust Air Grill )25×15( قياس

0.75-331.5218.7545.0031.76عدد

15
فتحات هواء السحب والتزويد 

مثبتة ىلع الجدران من األملنيوم 
Exhaust Air Grill )60×30( قياس

30.63-149.2533.75130.0071.00عدد

16
فتحات هواء السحب والتزويد 

مثبتة ىلع الجدران من األملنيوم 
Exhaust Air Grill )25×25( قياس

22.19-339.4022.5090.0050.63عدد

17
فتحات هواء السحب والتزويد 

مثبتة ىلع الجدران من األملنيوم 
Fresh Air Grill )25×15( قياس

0.75-331.5218.7545.0031.76عدد

18
فتحات هواء السحب والتزويد 

مثبتة ىلع الجدران من األملنيوم 
Fresht Air Grill )60×30( قياس

30.63-149.2533.75130.0071.00عدد

ناشرات هواء عادم دائرية الشكل 19
32.22-2019.7037.5030.0029.07عددقطر 10 سم 

أقنية هواء لنظام التكييف من 20
20029.5516.5025.0023.6824.77م2الصفائح املعدنية

أعمال إطفاء الحريق:سادسا 

مواسير اطفاء حريق سيملس 1
2.64-8014.7812.7518.0015.18م.طقطر 50 مم

مواسير اطفاء حريق سيملس 2
17.67-1011.8211.2520.0014.36م.طقطر 40 مم

مواسير اطفاء حريق سيملس 3
9.43-1008.8710.5010.009.79م.طقطر 32 مم

4
كبائن اطفاء الحريق من الصاج 

)105×80(سم سماكة 1.5مم طول 
30م 

8295.50262.50210.00256.0015.43عدد
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 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني

مضخة اطفاء حريق قدرة 60 لتر / 5
59.16-1394.001500.001000.00964.67عدددقيقة ضغط 30 م

6
خزان مياه الطفاء الحريق من 

الحديد الصاج مع ملحقاته سعة 
2 م3

2295.50187.50250.00244.3320.94عدد

أعمال شبكة الغاز:سابعا 

خطوط غاز مسال نحاسية قطر 1
91.28-1005.91187.5010.0067.80م.ط12 مم

خطوط غاز مسال نحاسية قطر 2
12.52-1013.7913.5020.0015.76م.ط12 مم

مجمع غاز يشمل مبادل غاز يدوي 3
 Ø 2816.41-1246.25187.50450.00294.58عددوملحقاته قطر

اسطوانات غاز سائل مملوءة 4
48.32-273.88285.0070.00142.96عددوملحقاتها سعة 12 كغم

1280.50750.001000.001010.1726.76باملقطوعباملقطوعإنذار تسرب الغاز وملحقاته5

6
خزائن توزيع الغاز من الستانلس 
ستيل سماكة 2 ملم قياس )10× 

60×100( سم
1394.00187.50600.00393.830.04عدد

كولكترات نحاسية داخل الخزائن 7
1197.0090.00200.00162.3321.36عددقطر 22 مم 

أ * -  السعر االفرادي للمناقص صاحب   أقل األسعار 
ب *- السعر االفرادي للمناقص صاحب ثاني  أقل األسعار 

ج* -السعر االفرادي للمناقص صاحب ثالث أقل األسعار
د* -معّدل أسعار املناقصين أ + ب + جـ ÷ 3

هـ*-انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن معّدل األسعار سالبًا أو موجبًا = أ - د / د × 100 
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم
 أ 

دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

 هـ   
دينار 
اردني
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14
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15
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32.22-2019.7037.5030.0029.07عددقطر 10 سم 

أقنية هواء لنظام التكييف من 20
20029.5516.5025.0023.6824.77م2الصفائح املعدنية

أعمال إطفاء الحريق:سادسا 

مواسير اطفاء حريق سيملس 1
2.64-8014.7812.7518.0015.18م.طقطر 50 مم

مواسير اطفاء حريق سيملس 2
17.67-1011.8211.2520.0014.36م.طقطر 40 مم

مواسير اطفاء حريق سيملس 3
9.43-1008.8710.5010.009.79م.طقطر 32 مم

4
كبائن اطفاء الحريق من الصاج 

)105×80(سم سماكة 1.5مم طول 
30م 

8295.50262.50210.00256.0015.43عدد
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تحليل أسعار بنود األعمال الكهربائية/بالسعر اإلفرادي
لعطاء مركزي رئيسي يف أقليم الشمال )انشاء مركز صحي ( تم اختيارها بطريقة عشوائية

بالدينار

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

نقاط االنارة 

27614.43015.52017.64015.863عددنقطة تغذية انارة داخلية باستخدام اساك  3×2.5 مم 1

نقطة تغذية انارة خارجية باستخدام كوابل   3×4 مم 2
1625.97427.16021.56024.898عددمع اعمال مدنية

وحدات اإلنارة

3ip44 6046.17644.62041.16043.985عدد وحدة إنارة 27 واط  تركب   يف السقف

2872.15083.42053.90069.823عدد وحدة إنارة 27 واط  تركب   يف السقف ip44 طوارئ4

5 ip44 2643.29046.56041.16043.670عدد وحدة إنارة 33 واط   تركب  غاطسة يف السقف

6 ip44 وحدة إنارة 33 واط   تركب  غاطسة يف السقف 
2062.53085.36044.10063.997عددطوارئ

7 ip44 2846.17639.77029.40038.449عدد  وحدة إنارة 14 واط  تركب  غاطسة يف السقف

8 ip44 وحدة إنارة 14 واط  تركب  غاطسة يف السقف
162.53078.57044.10061.733عددطوارئ

9 ip44 846.17646.56024.50039.079عددحدة إنارة 26 واط   تركب   يف السقف

262.53085.36034.30060.730عددحدة إنارة 26 واط   تركب   يف السقف ip44 طوارئ 10

11 ip44 918.27839.77024.50027.516عددحدة إنارة 25 واط   تركب    يف السقف

1028.86078.57034.30047.243عددحدة إنارة 25 واط   تركب    يف السقف ip44 طوارئ12

13 ip54 128.86034.92024.50029.427عددوحدة انارة 18واط )تركب يف السقف

924.05073.72034.30044.023عددوحدة انارة 18واط )تركب يف السقف ip54 طوارئ14

15ip 65 443.29045.59024.50037.793عددوحدة انارة 33واط تركب  يف السقف

424.05084.39034.30047.580عددوحدة انارة 33واط تركب  يف السقف ip 65 طوارئ16

17 ip 65 736.55649.47024.50036.842عددوحدة انارة 37واط  تركبفي السقف

18 ip44 1225.01231.04029.40028.484عددوحدة انارة 14واط  تركب  ىلع الحائط

19 ip65 1525.01236.86039.20033.691عددوحدة انارة 11واط  تركب  ىلع الحائط
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

وحدة انارة 15واط  تركب  يف منور املصعد ىلع 20
 ip55 221.16436.86039.20032.408عددالحائط

21 indication وحدة انارة 10واط  تركب ىلع الحائط مع
 led lamp234.63236.86027.44032.977عدد

22 ip44 225.01236.86024.50028.791عددوحدة انارة 15واط  تركب  يف السقف

1472.150155.20049.00092.117عددكشاف 110 واط ip 66 يركب ىلع تصوينة املبنى 23

24ip 66 2250.120504.40058.800271.107عددعامود انارة 4م بذراع ووحدة انارة 167واط

462.530121.25049.00077.593عددكشاف 61 واط ip 66 يركب ىلع تصوينة املبنى25

26 watt 8  exist sign 746.17643.65049.00046.275عددوحدة إنارة

27exist sign double faced ip 20  8watt 546.17667.90058.80057.625عددوحدة انارة

28 dark room 8 watt 144.25258.20049.00050.484عدد   وحدة انارة

نظام انذار الحريق

29FACP WITH 8 ZONE 1798.460892.400980.000890.287عدد

30smok detector6124.05036.86043.12034.677عدد

31heat detector132.70836.86058.80042.789عدد

32manual call point 725.97436.86044.10035.645عدد

33indoor siren with flasher 576.96092.15049.00072.703عدد

34outdoor siren with flasher3105.820116.40053.90092.040عدد

35smok detector with civil works1111.59258.20098.00089.264عدد

36heat detector with civil works1105.82058.20098.00087.340عدد

37manual call point with civil works 1111.59258.20098.00089.264عدد

38indoor siren with flasher with civil works 1117.36492.15098.000102.505عدد

39 fire alarm repeater panel  for monitoring with 
civil works1459.836315.250392.000389.029عدد

اباريز القوى ونقاط التغذية

6817.31620.37021.56019.749عددابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم40

3322.12626.19025.48024.599عددابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام اساك 3×4 ملم41
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

42ip 44 928.86030.07029.40029.443عددابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 مطري

نقط تغذية للكاميرات داخلية  والخارجية  باستخدام 43
1831.74633.95024.50030.065عدداساك 3×4 ملم 

مخرج  لتغذية للوحة انذار الحريق  باستخدام اساك 44
191.39029.10039.20053.230عدد3×4 ملم 

  ابريز صناعي 32 امبير ip44   باستخدام كيبل 3×6 45
176.960135.80049.00087.253عددملم2 

  ابريز صناعي 16 امبير ip44   باستخدام كيبل 3×4 46
161.56872.75049.00061.106عددملم2 

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم 47
1746.17621.34021.56029.692عددىلع ارتفاع 135سم 

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام اساك 3×4 ملم 48
430.78427.16021.56026.501عددىلع ارتفاع 135سم

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام اساك 3×4 ملم 49
428.86027.16021.56025.860عددىلع ارتفاع 230سم 

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم 50
1224.05021.34021.56022.317عددىلع ارتفاع 150سم 

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام اساك 3×4 ملم 51
2436.55627.16021.56028.425عددىلع ارتفاع 150سم 

52
ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم 

يركب ىلع السقف مع ملبة اشارة لتغذية مراوح 
الشفط

444.25229.10029.40034.251عدد

نقطة تغذية للباب  الكهربائي باستخدام اساك 3×4 53
150.02443.65049.00047.558عددملم2 

نقطة تغذيةX-RAY VIEW باستخدام اساك 3×4 54
252.91043.65044.10046.887عددملم2 

نقطة تغذية DENTAL CHAIRباستخدام اساك 3×4 55
 IP 65 2100.04843.65049.00064.233عددملم2  يركب داخل صندوق معدني

نقطة تغذية HAND DRYER باستخدام اساك 3×4 56
136.55643.65039.20039.802عددملم2 والسعر يشمل الجهاز نفسه مع خلية ضوئية

نظام الهاتف :

57MTF )1111.592145.500147.000134.697عددمجمع هواتف رئيسي )30 زوج

58TJB )198.12472.75098.00089.625عددمجمع هواتف فرعي )2 زوج

2724.05019.40024.50022.650عددابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار59

ابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار يف غرفة الحارس 60
1115.44048.50029.40064.447عددشاما االعمال املدنية من حفر وطمم ومناهل

305.0026.7903.9205.237م . طماسورة 50ملم ملد خط الهاتف الرئيسي 61
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 أ 
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اردني
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 د   
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اردني

م . كيبل هاتف 20 زوج ضمن ماسورة 32 ملم 62
256.15710.6706.8607.896ط

نظام الحاسوب

63 utp  cat  مفرد  باستخدام كيبل  RJ45  ابريز حاسوب
630.78436.86029.40032.348عدد6a 4pيركب ىلع الجدار 

64  utp  مزدوج  باستخدام كيبل  RJ45  ابريز حاسوب
3248.10072.75031.36050.737عددcat 6a 4p يركب ىلع الجدار 

65  utp  مزدوج  باستخدام كيبل  RJ45  ابريز حاسوب
1106.782145.50034.30095.527عددcat 6a 4pيركب ىلع الجدار ف شاما االعمال املدنية  

66 4PUTP/CAT6 CABLE  555.2914.8505.8805.340م . طكيبل كمبيوتر

67 utp  cat  مفرد  باستخدام كيبل  RJ45  ابريز حاسوب
ACESS SYSTEM 6يركب ىلع الجدار  لنظامa 4p130.78443.65078.40050.945عدد

1527.176465.600490.000494.259عددكابينة اتصاالت  12وحدة  68

1885.040562.600490.000645.880عددكابينة اتصاالت  18 وحدة  69

11457.4301067.000490.0001004.810عددكابينة اتصاالت  42 وحدة  70

UPVC املواسير  الخارجية

758.6588.7304.9007.429م .طمواسير ench 3 UPVC فارغة71

اللوحات الكهربائية الرئيسية والشبه رئيسية

12164.5002085.5002450.0002233.333عدد لوحة كهربائية رئيسة 72

73emdb 11233.2841843.000588.0001221.428عددلوحة شبه رئيسية

اللوحات الكهربائية الفرعية 

74 DBG 1396.344533.500392.000440.615عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

75DBF 1415.584485.000392.000430.861عددلوحة فرعية 3فاز 18 قاطع

76EDBG 1360.750533.500392.000428.750عددلوحة فرعية 3 فاز 12 قاطع

77 EDBF 1360.750533.500392.000428.750عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

78DB-GU 1298.220412.250392.000367.490عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

79 UDB 1198.172223.100392.000271.091عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

80 UDB-LAB 1312.650436.500392.000380.383عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

81 DB-H 1246.272412.250392.000350.174عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع
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لوحة توزيع لاحمال امليكانيكية ىلع السطح 82
R-MCC1673.4001358.000490.000840.467عدد

الكوابل الكهربائية والكيبل تري والكيبل ليدر

83 cu/xlpe/pvc 50103.896121.250122.500115.882م .طكيبل مقطع )4×240( ملم

84 cu/xlpe/pvc 4032.51667.90078.40059.605م .طكيبل مقطع )4×95+50( ملم

85 cu/xlpe/pvc 3513.56416.49017.64015.898م .طكيبل مقطع )4×25+1×16( ملم

86 cu/xlpe/swa/pvc 967.7929.7008.8208.771م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

87 cu/xlpe/pvc 1207.21510.6708.8208.902م .طكيبل مقطع 5×10 ملم

88 cu/xlpe/swa/pvc 5526.9369.7006.86014.499م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

89 cu/xlpe/pvc 1822.12630.07024.50025.565م .طكيبل مقطع )4×50+1×25( ملم

90 cu/xlpe/pvc 257.6967.7605.8807.112م.طكيبل مقطع )3×6( ملم

728.86030.07029.40029.443م .طكيبل ليدر 400 ملم 91

2620.20221.34024.50022.014م .طكيبل تري مجلفن مع غطاء )300ملم( 92

1012.31421.34019.60017.751م .طكيبل تري مجلفن مع غطاء )100ملم( 93

6510.00514.55019.60014.718م .طكيبل تري مجلفن )100ملم( 94

817.89321.34029.40022.878م .طكيبل تري مجلفن )300ملم( 95

1715.39216.49024.50018.794م .طكيبل تري مجلفن )200ملم( 96

1020.20216.49019.60018.764م .طكيبل ليدر 100ملم 97

تغذية االعمال امليكانيكية

98
ISOLATOR 16A ip 65 for fire fighting pumb 
with 3*6 mm2  Cable cu/xlpe/pvc1123.13658.20049.00076.779عدد

99
20A double pole switch with indication  lamp 
for water heater with 3*4 mm2 142.32848.50049.00046.609عدد

100
ISOLATOR 40A ip 65 forELEVATOR with 5*10 
mm2cable CU/XLPE /PVC 1269.360460.75098.000276.037عدد

101
ISOLATOR 16A ip 65 for boosting pumb with 
3*4 mm2  Cable cu/xlpe/pvc1134.68048.50049.00077.393عدد

102
ISOLATOR 16A ip 65 forHWC pumb with 3*4 
mm2 Cable cu/xlpe/pvc1134.68048.50049.00077.393عدد

103
ISOLATOR 16A ip 65 for circulation pumb 
with 3*4 mm2 Cable cu/xlpe/pvc1123.13648.50049.00073.545عدد
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اردني

104
ISOLATOR 25A ip 65 1phase for  electrical 
heating element   with3*4 mm2  Cable cu/
xlpe/pvc

1105.82058.20049.00071.007عدد

105
ISOLATOR 16A ip 65 1-phase  for lifting 
pumb with 3*4 mm2 Cable cu/xlpe/pvc1105.82058.20049.00071.007عدد

106ISOLATOR 32A ip 65 for VRF 3-phase199.600116.40049.00088.333عدد

107ISOLATOR 40A ip 65 for VRF  3-phase3150.880116.400100.330122.537عدد

108
ISOLATOR 20A ip 65 for split unit 1-phase 
with 20A double pole switch with 3×4 mm2 628.86048.50029.40035.587عدد

109
16A double pole switch for indoor unit AC 
with 3*4 mm2 3134.63229.10024.50029.411عدد

110
ISOLATOR 16A ip 65 for Air compressor with 
4×3 mm2  Cable cu/xlpe/pvc150.77048.50049.00049.423عدد

111
ISOLATOR 20A ip 65 for Development Equi-
pement 1-phase with 3*4 mm2  Cable cu/
xlpe/pvc

288.50448.50039.20058.735عدد

112ISOLATOR 80A ip 65 ,3phase  for X-RAY1200.700242.500150.400197.867عدد

املناهل :

5219.336315.250150.770228.452عددمنهل )80×80×80( سم113

4173.160135.80083.300130.753عددمنهال قياس )70×40×40( سم 114

3173.160135.80078.400129.120عددمنهال قياس )80×40×40( سم 115

املولد الكهربائي :

116 KVA100 112602.20015035.00017640.00015092.400عددمولد كهربائي احتياطي بقدرة

117Automatic Transfer switch 4 pole ATS 200A1935.0642328.0001960.0001741.021عدد

1322.270388.000245.000318.423عددخزان وقود يومي سعة 1م3 118

UPS أجهزة

119 KVA 3 بقدرة UPS 12467.530873.0001960.0001766.843عددجهاز

120Manual Transfer Switch 2 pole MTS 32A1149.11097.00098.000114.703عدد

121 10 KVA بقدرة UPS 24713.8004171.0004900.0004594.933عددجهاز

122Manual Transfer Switch4 pole MTS 32A2136.60497.00098.000110.535عدد

نظام التلفاز :

 coxial cable RG6 ابريز خاص بالتلفاز باستخدام123
U75ohm475.03682.45029.40062.295عدد
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

نظام املراقبة 

124DVR 16 CHANNEL 1459.836455.300490.000468.379عدد

125DVR 8 CHANNEL 1429.0521261.000392.000694.017عدد

126indoor dome ip camera )3MP(13103.896223.100151.900159.632عدد

127Outdoor fixed camera ip 66 (5MP)5119.288166.800186.200157.429عدد

128Keyboard with joystick 1194.324194.000245.000211.108عدد

129client station with two vidio output 1552.188436.500245.000411.229عدد

130LED, 32"Monitor2246.272179.450245.000223.574عدد

نظام التأريض

1279.942339.500200.780273.407عددنظام تأريض للوحة MDB بحيث التزيد املقاومة عن 2 اوم131

1347.282388.000294.000343.094عددنظام تأريض للمولد بحيث التزيد املقاومة عن 1 اوم132

نظام تأريض لكابينة الهاتف الرئيسية بحيث التزيد 133
1246.272339.500196.000260.591عدداملقاومة عن 1 اوم

نظام تأريض للوحة MAIN DATA CABINET بحيث 134
1201.058339.500196.000245.519عددالتزيد املقاومة عن 1 اوم

نظام تأريض لكابينة معلومات حكيم  بحيث التزيد 135
1100.44099.500147.000115.647عدداملقاومة عن 1 اوم

118759.00016490.00017640.00017629.667عددfull backageمصعد ركاب بحمولة 630 كغم وعدد ركاب 1368

137PVS نظامKWP620481.000485.000637.000534.333

200.500300.400198.500233.133باملقطوعباملقطوعنظام تأريض لنظام PVS  بحيث التزيد املقاومة عن 2 اوم138

 ACCESS CONTROL نظام

139
PUSH BOTTON SWITCH FOR EXIT DOOR  
RELEASE 150.02488.20073.50070.575عدد

140MAGNETIC CONTACT 150.02470.89068.60063.171عدد

141JUNCTION BOX DOOR CONTROL 1436.748509.250400.500448.833عدد

142CARD READER 190.428194.000117.600134.009عدد

143SOFTWARE & LICENSE  252.044339.500245.000278.848مقطوع مقطوع

144CARD TEMPLATE S725.00048.50024.50032.667عدد
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تحليل أسعار بنود األعمال الكهربائية/بالسعر اإلفرادي
لعطاء مركزي رئيسي يف أقليم الوسط )القطاع التربوي( تم اختيارها بطريقة عشوائية

بالدينار

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

نقاط االنارة 

نقطة تغذية انارة داخلية باستخدام اساك  1
3×2.5 مم 

61514.77511.25012.00012.675عدد

نقطة تغذية مروحة شفط باستخدام اساك  2
3×2.5 مم 

4115.76013.50013.00014.087عدد

نقطة تغذية انارة خارجية باستخدام كوابل   3
3×4 مم مع اعمال مدنية

1426.59515.00056.00032.532عدد

نقطة تغذية انارة خارجية باستخدام كوابل  4
مسلحة  3×6 مم مع اعمال مدنية 

1034.47522.500100.00052.325عدد

وحدات اإلنارة

وحدة إنارة 34 واط )60×60( تركب  غاطسة 5
يف السقف

3125.61017.25022.50021.787عدد

وحدة إنارة 34 واط )60×60(  تركب يف 6
السقف طوارئ

1444.32533.75041.00039.692عدد

وحدة انارة 40 واط )60×60( تركب يف 7
السقف 

1032.50522.50028.00027.668عدد

وحدة انارة 40 واط )60×60(  تركب يف 8
السقف طوارئ

454.17541.25055.00050.142عدد

وحدة إنارة 44 واط )60×60( تركب يف 9
السقف

234.47522.50045.00033.992عدد

وحدة إنارة 44 واط )60×60( تركب يف 10
السقف طوارئ

454.17537.50043.00044.892عدد

حدة إنارة 34 واط )60×60( تركب   يف 11
السقف

1834.47522.50030.00028.992عدد

حدة إنارة 34 واط )60×60( تركب   يف 12
السقف طوارئ

656.14537.50040.00044.548عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم  تركب يف 13
ip44 السقف

247.28033.75040.00040.343عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم  تركب   يف 14
السقف ip44 طوارئ

273.87548.75055.00059.208عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم   تركب   يف 15
 ip20 السقف

18944.32530.00030.00034.775عدد
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اردني

 ج   
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

حدة إنارة 36 واط 120سم   تركب   يف 16
السقف ip20 طوارئ

3964.02545.00045.00051.342عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم   تركب   يف 17
 ip23 السقف

1647.28030.00030.00035.760عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم   تركب   يف 18
السقف ip23 طوارئ 

1064.02545.00050.00053.008عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم   تركب   يف 19
 ip43 السقف

2347.28030.00030.00035.760عدد

حدة إنارة 36 واط 120سم   تركب   يف 20
السقف ip43 طوارئ

964.02545.00055.00054.675عدد

وحدة انارة 20 واط ) dowm light ( تركب 21
 ip 20 يف السقف

2347.28030.00022.00033.093عدد

وحدة انارة 15واط ) dowm light ( تركب 22
 ip 44 غاطسة يف السقف

6218.71515.00018.00017.238عدد

وحدة انارة 20 واط ) dowm light ( تركب 23
 ip 44 يف السقف

129.55037.50050.00039.017عدد

وحدة انارة 18واط ) dowm light ( تركب 24
 ip 44 يف السقف

129.55037.50050.00039.017عدد

وحدة انارة 25واط ) dowm light ( تركب 25
 ip 44 غاطسة يف السقف

524.62515.00027.00022.208عدد

وحدة انارة 25واط ) dowm light ( تركب 26
غاطسة يف السقف ip 44  طوارئ 

844.32526.25036.00035.525عدد

وحدة انارة 20واط ) dowm light ( تركب 27
 ip 20 غاطسة يف السقف

1024.62515.00018.00019.208عدد

وحدة انارة 20واط ) dowm light ( تركب 28
غاطسة يف السقف ip 20 طوارئ 

937.43026.25040.00034.560عدد

وحدة انارة 9واط ) dowm light ( 60 سم 29
   ip 55 تركب ىلع الجدار

3021.67015.00040.00025.557عدد

وحدة انارة 2×4 واط down light  تركب 30
ip 66 ىلع الحائط

635.46026.25030.00030.570عدد

31 ip 66 1325.61018.75027.00023.787عددوحدة انارة 20 واط تركب ىلع الحائط

32 ip 44 525.61018.75027.00023.787عددوحدة انارة 10 واط تركب ىلع الحائط

33 ip 30 1535.46026.25035.00032.237عددوحدة انارة 6 واط تركب ىلع الحائط

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

93

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

34 ip 30 وحدة انارة 6 واط تركب ىلع الحائط
طوارئ

1035.46026.25035.00032.237عدد

وحدة انارة 18 واط 180 سم ip 20  تركب 35
ىلع الحائط 

3822.65518.75030.00023.802عدد

1173.87537.500130.00080.458عددكشاف 100 واط  ip 66 يركب ىلع الجدار 36

364.02575.000100.00079.675عددكشاف 50 واط  ip 66 يركب ىلع الجدار 37

عامود انارة 7م بذراعين ووحدة انارة 38
ip 66 2×100واط

6364.450187.500400.000317.317عدد

عامود انارة 7م بذراع ووحدة انارة 100واط 39
ip 66

4256.10056.250400.000237.450عدد

اباريز القوى ونقاط التغذية

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 40
3×4 ملم

10019.70015.00026.00020.233عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام 41
اساك 3×4 ملم

924.62516.50030.00023.708عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام 42
اساك 3×4 يركب غاطس يف الكاونتر 

129.55018.75050.00032.767عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 43
ip 44 3×4 مطري

2628.56522.50030.00027.022عدد

ابريز كهرباء 16 امبير مفرد باستخدام اساك 44
RCD 30mA مع ip 44 3×4 مطري

634.47522.50030.00028.992عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 45
3×4  يركب يف السقف 

1521.67015.00030.00022.223عدد

مخرج  لتغذية للوحة انذار الحريق  باستخدام 46
اساك 3×4 ملم 

129.55022.50060.00037.350عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 47
3×4 مطري ip 44 pluged لبئر املصعد

629.55022.50035.00029.017عدد

نقطة تغذية لزوم كاونتر املختبرات 48
باستخدام اساك 3×4 ملم 

521.67016.50030.00022.723عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 49
3×4 ملم مع ملبة اشارة يركب ىلع الجدار

8926.59516.50027.00023.365عدد

50
ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 

3×4 ملم مع ملبة اشارة يركب غاطس يف 
الكاونتر

129.55022.500100.00050.683عدد
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وصف العملالرقم
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الو

الكمية
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اردني
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دينار 
اردني
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دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني
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34 ip 30 وحدة انارة 6 واط تركب ىلع الحائط
طوارئ

1035.46026.25035.00032.237عدد

وحدة انارة 18 واط 180 سم ip 20  تركب 35
ىلع الحائط 

3822.65518.75030.00023.802عدد

1173.87537.500130.00080.458عددكشاف 100 واط  ip 66 يركب ىلع الجدار 36

364.02575.000100.00079.675عددكشاف 50 واط  ip 66 يركب ىلع الجدار 37

عامود انارة 7م بذراعين ووحدة انارة 38
ip 66 2×100واط

6364.450187.500400.000317.317عدد

عامود انارة 7م بذراع ووحدة انارة 100واط 39
ip 66

4256.10056.250400.000237.450عدد

اباريز القوى ونقاط التغذية

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 40
3×4 ملم

10019.70015.00026.00020.233عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام 41
اساك 3×4 ملم

924.62516.50030.00023.708عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام 42
اساك 3×4 يركب غاطس يف الكاونتر 

129.55018.75050.00032.767عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 43
ip 44 3×4 مطري

2628.56522.50030.00027.022عدد

ابريز كهرباء 16 امبير مفرد باستخدام اساك 44
RCD 30mA مع ip 44 3×4 مطري

634.47522.50030.00028.992عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 45
3×4  يركب يف السقف 

1521.67015.00030.00022.223عدد

مخرج  لتغذية للوحة انذار الحريق  باستخدام 46
اساك 3×4 ملم 

129.55022.50060.00037.350عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 47
3×4 مطري ip 44 pluged لبئر املصعد

629.55022.50035.00029.017عدد

نقطة تغذية لزوم كاونتر املختبرات 48
باستخدام اساك 3×4 ملم 

521.67016.50030.00022.723عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 49
3×4 ملم مع ملبة اشارة يركب ىلع الجدار

8926.59516.50027.00023.365عدد

50
ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 

3×4 ملم مع ملبة اشارة يركب غاطس يف 
الكاونتر

129.55022.500100.00050.683عدد
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51
ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام 

اساك 3×4 ملم علر ارتفاع وحدات التكييف  
الداخلية 

6239.40015.00026.00026.800عدد

نقط تغذية للكاميرات الخارجية  باستخدام 52
اساك 3×4 ملم 

829.55015.00035.00026.517عدد

53
نقط تغذية للكاميرات الخارجية  باستخدام 
اساك 3×4 ملم شاملة االعمال املدنية من 

حفر ومواسير ومناهل 
368.95022.50080.00057.150عدد

تغذية االعمال امليكانيكية

54
25Adouble pole switch with 
indication  lamp for water heater 
with 3×4 mm2 

149.25022.50055.00042.250عدد

55
25Adouble pole switch with 
indication  lamp for AC  with 3×4 mm2 149.25022.50055.00042.250عدد

56
ISOLATOR 25A ip 65 for boosting 
pumb with 3×4 mm2 wire6147.75037.50060.00081.750عدد

57
ISOLATOR 25A ip 65 for emergency 
pumb with 3×4 mm2 wire1137.900112.50070.000106.800عدد

58
ISOLATOR 25A ip 65 for fire fighting 
pumb with 3×6 mm2 wire1177.300112.50090.000126.600عدد

59
ISOLATOR 25A ip 65 for circulation 
pumb with 3×4 mm2 wire4108.35037.50060.00068.617عدد

60
ISOLATOR 25A ip 65 for EAF-01 FAN  
with 3×4 mm2 wire1137.90037.50060.00078.467عدد

61
ISOLATOR 25A ip 65 ,3phase for  R.O 
UNIT  with 5×4 mm2 wire1177.30075.000100.000117.433عدد

62
ISOLATOR 25A ip 65 ,3phase for  
electrical element   with 5×4 mm2 wire2177.30075.000100.000117.433عدد

63
ISOLATOR 50A ip 65 ,3phase for 
lift with 5×10 cable CU/XLPE /PVC 1216.700150.000125.000163.900عدد

64
ISOLATOR 63A ip 65 ,3phase for   
O.D.U   with 5×10 cable CU/XLPE PVC 4216.700150.000125.000163.900عدد

65
ISOLATOR 25A ip 65 for lifting pumb 
with 3×4 mm2 wire2147.75056.25060.00088.000عدد

66
ISOLATOR 100A ip 65 ,3phase  with
) 4×25+1×16( cable CU/XLPE /PVC 2689.500187.500450.000442.333عدد

67
ISOLATOR 80A ip 65 ,3phase  
with)5×16( cable CU/XLPE /PVC 1591.000187.500500.000426.167عدد
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اللوحات الكهربائية الفرعية 

68 )BDB( 1423.550262.500180.000288.683عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

69GDB 1394.000262.500180.000278.833عددلوحة فرعية 3فاز 18 قاطع

70FDB 1413.700262.500180.000285.400عددلوحة فرعية 3 فاز 12 قاطع

71 SDB 1413.700262.500180.000285.400عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

72 KGDB 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

73 UDB 1334.900262.500180.000259.133عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

74 CBDB 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

75 CGDB-1 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

76 CGDB-2 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

77 CGDB-3 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

78 CFDB 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

79 CSDB 1295.500262.500180.000246.000عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

80
لوحة فرعية لانارة الخارجية تحتوي ىلع 
 SELECTIVE كونتكنترات وملبات اشارة و

TIMER و  SWITCH
11182.000375.000800.000785.667عدد

لوحة توزيع لاحمال امليكانيكية ىلع السطح 81
R-MCC

11379.000750.0001000.0001043.000عدد

اللوحات الكهربائية الرئيسية والشبه رئيسية

11970.0003375.0002500.0002615.000عدد لوحة كهربائية رئيسة 82

83R-SMDB 11674.5001125.0001500.0001433.167عددلوحة شبه رئيسية

84C-SMDB 11379.0001125.0001500.0001334.667عددلوحة شبه رئيسية

الكوابل الكهربائية الفرعية والرئيسية

85 cu/xlpe/pvc 2307.8809.7504.5007.377م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

86 cu/xlpe/pvc 1013.7908.25010.00010.680م .طكيبل مقطع 5×10 ملم

87 cu/xlpe/swa/pvc 809.8509.0009.0009.283م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

88 cu/xlpe/pvc 1026.59517.25022.50022.115م .طكيبل مقطع )4×25+1×16( ملم

89cu/xlpe/ كيبل مقطع )4×240+1×120( ملم
 pvc

30123.12575.00080.00092.708م .ط
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90 cu/xlpe/pvc 120103.425112.500110.000108.642م.طكيبل مقطع 2)4×150( ملم

نظام التأريض 

91MDB 1177.300375.000450.000334.100عددنظام تأريض للوحة

92MAIN DATA CABINET 1137.900375.000450.000320.967عددنظام تأريض للوحة

نظام الهاتف 

1137.900112.500135.000128.467عددمجمع هواتف رئيسي )50 زوج(93

مجمع هواتف فرعي )10 زوج( مع كيبل 94
10PAIR هاتف

498.50056.25090.00081.583عدد

مجمع هواتف فرعي 15)زوج( مع كيبل هاتف 95
15PAIR

1137.90075.000225.000145.967عدد

2824.62515.00024.00021.208عددابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار96

124.62522.500130.00059.042عددابريز هاتف RJ11  يركب غاطس يف الكاونتر97

98
ابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار يف 

غرفة الحارس شاما االعمال املدنية من حفر 
وطمم ومناهل

178.80037.500130.00082.100عدد

نظام انذار الحريق

99heat detector649.25037.50032.00039.583عدد

100smok detector7946.29537.50030.00037.932عدد

101 manual call point1241.37037.50032.00036.957عدد

102 indoor siren with flasher1278.80037.50045.00053.767عدد

103outdoor siren with flasher5128.05045.00060.00077.683عدد

104 FACP WITH 8 ZONE1886.500750.000300.000645.500عدد

105REPEATER  FARP1325.050375.000300.000333.350عدد

نظام الحاسوب

106  utp  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
cat 6a 4p يركب ىلع الجدار

7944.32522.50036.00034.275عدد

107
  utp  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب

cat 6a 4p يركب ىلع الجدار يف غرفة 
الحارس شامل االعمال املدنية 

188.65075.000150.000104.550عدد

108  utp  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
cat 6a 4p يركب غاطس يف الكاونتر

149.25037.500150.00078.917عدد
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109  utp  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
wirless wifi خاص لل  cat 6a 4p

949.25037.50045.00043.917عدد

ابريز حاسوب  RJ45  lمزدوج باستخدام كيبل  110
utp  cat 6a 4p يركب ىلع الجدار 

588.65075.00080.00081.217عدد

111
 utp  cat  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
6a 4p خاص للكاميرات الداخلية والخارجية  مع 

جميع االعمال املدنية للكاميرات الخارجية 
3249.25026.25080.00051.833عدد

3344.750750.000350.000481.583عددكابينة اتصاالت  12وحدة  112

1916.0501350.000675.000980.350عددكابينة اتصاالت  18 وحدة  113

11132.7501650.000675.0001152.583عددكابينة اتصاالت  24 وحدة  114

11477.5002250.000800.0001509.167عددكابينة اتصاالت  42 وحدة  115

كيبل optic - om3/ 8 core fiber شاما 116
االعمال املدنية

2005.4183.7503.0004.056م. ط

املناهل :

5157.60090.00090.000112.533عددمنهل )80×80×80( سم117

5118.20075.00075.00089.400عددمنهال قياس )60×60×60( سم 118

نظام الصوتيات :

119u 12 , "19 rack cabient1216.700262.500270.000249.733عدد

120loud horn speakers 50 w4137.900412.500135.000228.467عدد

121audio mixer1354.600375.000180.000303.200عدد

122power amplifier 240 w . 4-channels1640.2501875.000270.000928.417عدد

123dynamic microphone224.625187.500270.000160.708عدد

124
handheld wirless microphone with 

UHFTRX 1462.950300.000450.000404.317عدد

125CD/MB3 player - AM/ FM tuner1325.050187.500135.000215.850عدد

مراوح السقف

583.72575.00080.00079.575عددمراوح سقف باستخدام  اساك 3×4 ملم 1262

 UPS جهاز

127ups 12KVA -3phase 13447.5003750.0005500.0004232.500عدد جهاز

نظام األجراس املدرسية 

نظام اجراس مدرسية شاما املؤقت الرقمي 128
وجميع الضواغط واالساك 2.5 ملم2

1295.500225.000200.000240.167عدد
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مجمع هواتف فرعي 15)زوج( مع كيبل هاتف 95
15PAIR

1137.90075.000225.000145.967عدد

2824.62515.00024.00021.208عددابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار96

124.62522.500130.00059.042عددابريز هاتف RJ11  يركب غاطس يف الكاونتر97

98
ابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار يف 

غرفة الحارس شاما االعمال املدنية من حفر 
وطمم ومناهل

178.80037.500130.00082.100عدد

نظام انذار الحريق

99heat detector649.25037.50032.00039.583عدد

100smok detector7946.29537.50030.00037.932عدد

101 manual call point1241.37037.50032.00036.957عدد
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cat 6a 4p يركب ىلع الجدار
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  utp  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب

cat 6a 4p يركب ىلع الجدار يف غرفة 
الحارس شامل االعمال املدنية 
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cat 6a 4p يركب غاطس يف الكاونتر
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

109  utp  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
wirless wifi خاص لل  cat 6a 4p

949.25037.50045.00043.917عدد

ابريز حاسوب  RJ45  lمزدوج باستخدام كيبل  110
utp  cat 6a 4p يركب ىلع الجدار 

588.65075.00080.00081.217عدد

111
 utp  cat  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
6a 4p خاص للكاميرات الداخلية والخارجية  مع 

جميع االعمال املدنية للكاميرات الخارجية 
3249.25026.25080.00051.833عدد

3344.750750.000350.000481.583عددكابينة اتصاالت  12وحدة  112

1916.0501350.000675.000980.350عددكابينة اتصاالت  18 وحدة  113

11132.7501650.000675.0001152.583عددكابينة اتصاالت  24 وحدة  114

11477.5002250.000800.0001509.167عددكابينة اتصاالت  42 وحدة  115

كيبل optic - om3/ 8 core fiber شاما 116
االعمال املدنية

2005.4183.7503.0004.056م. ط

املناهل :

5157.60090.00090.000112.533عددمنهل )80×80×80( سم117

5118.20075.00075.00089.400عددمنهال قياس )60×60×60( سم 118

نظام الصوتيات :

119u 12 , "19 rack cabient1216.700262.500270.000249.733عدد

120loud horn speakers 50 w4137.900412.500135.000228.467عدد

121audio mixer1354.600375.000180.000303.200عدد

122power amplifier 240 w . 4-channels1640.2501875.000270.000928.417عدد

123dynamic microphone224.625187.500270.000160.708عدد

124
handheld wirless microphone with 

UHFTRX 1462.950300.000450.000404.317عدد

125CD/MB3 player - AM/ FM tuner1325.050187.500135.000215.850عدد

مراوح السقف

583.72575.00080.00079.575عددمراوح سقف باستخدام  اساك 3×4 ملم 1262

 UPS جهاز

127ups 12KVA -3phase 13447.5003750.0005500.0004232.500عدد جهاز

نظام األجراس املدرسية 

نظام اجراس مدرسية شاما املؤقت الرقمي 128
وجميع الضواغط واالساك 2.5 ملم2

1295.500225.000200.000240.167عدد
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

اجراس مدرسية 4" داخلية باستخدام اساك 129
2.5ملم2

868.95090.00090.00082.983عدد

اجراس مدرسية 6" خارجية  باستخدام اساك 130
2.5ملم2

388.650112.500135.000112.050عدد

نظام املراقبة  

131indoor dome ip camera )3MP(2485.695225.00080.000130.232عدد

132Outdoor fixed camera ip 66 (5MP)11123.125262.50080.000155.208عدد

133NVR 16 CHANNEL 1423.550375.000500.000432.850عدد

134NVR 32 CHANNEL 1788.000750.000800.000779.333عدد

135LED, 40"Monitor3246.250375.000300.000307.083عدد

136pc with needed licence and softwares1591.000750.000750.000697.000عدد

كيبل تري وكيبل ليدر 

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×10(137
سم وبسماكة 2ملم

185.9109.0009.0007.970م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×15(138
سم وبسماكة 2ملم

205.9109.75010.0008.553م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×20(139
سم وبسماكة 2ملم

256.89510.50011.0009.465م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×30(140
سم وبسماكة 2ملم

257.88011.25018.00012.377م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×40(141
سم وبسماكة 2ملم

89.85012.00018.00013.283م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×50(142
سم وبسماكة 2ملم

1011.82012.75022.00015.523م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )×60(143
سم وبسماكة 2ملم

813.79013.50025.00017.430م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )5×80(144
سم وبسماكة 2ملم

415.76015.00030.00020.253م .ط

كيبل تري مجلفن  ومثقب مع غطاء )40×8(145
سم وبسماكة 2ملم

810.83515.00035.00020.278م .ط

1524.62515.00030.00023.208م .طكيبل ليدر 40سم 146

املواسير الخارجية 

4204.9252.2504.5003.892م .طمواسير UPVC  ench 2 فارغة147

1205.9103.7509.0006.220م .طمواسير UPVC  ench 3 فارغة148
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وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

 أ 
دينار 
اردني

 ب     
دينار 
اردني

 ج   
دينار 
اردني

 د   
دينار 
اردني

2409.8505.2509.0008.033م .طمواسير UPVC  ench 4 فارغة149

املصعد

121670.00020250.00020000.00020640.000عددمصعد سعة 630كغم سعة 8 اشخاص150

نظام العرض

تأسيس لنظام العرض data show شاما 151
علب ومواسير فارغة

6128.05022.50035.00061.850عدد

نظام مانعة الصواعق 

152 farady cage 4826.5006750.0002700.0004758.833مقطوعمقطوعنظام مانعة الصواعق

نظام التلفاز 

153 coxial cable ابريز خاص بالتلفاز باستخدام
RG6 U75ohm

378.80022.500225.000108.767عدد

154 T.V BOX1157.60075.000225.000152.533عدد

نظام  توليد الطاقة املتجددة 

155PVS نظامKWP40492.500525.000500.000505.833
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قائمة محتويات التقرير الفني ) التأهيل الفني(

تقرير تقييم العروض  الفنية ) التأهيل الفني(

اسم الجهة املستفيدة) صاحب العمل(صفحة الغاف
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد التقريرالفني ) شهر- سنة (

توقيع اللجنة الفنية املشكلة للعطاء

جدول املحتويات

1- اسم ورقم العطاءبنود التقرير املالي
2- الجهة املستفيدة 

3- رقم وتاريخ كتاب تشكيل اللجنة الفنية
4- عدد العروض املقدمة

5- وصف املشروع
6- الئحة املختصرات

7- دعوة العطاء
8- مدة تنفيذ أعمال العطاء

9- املخصصات والكلفة التقديرية 
10- اإلستشاري املعّد لوثائق العطاء

11- صاحية العرض
12- كفالة الدخول بالعطاء

13- املاحق
14- اسس التأهيل الفني

15- العروض املقدمة
16- تقييم العروض الفنية وجدول العامات الفنية ان وجدت 

17- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين الفنية )تحليل عروض 
التأهيل الفني(

18- ملخص التقييم الفني 
19- الخاصة والتوصيات 

20- توقيع اللجنة الفنية 

املرفق ) أ ( : جدول استيفاء املتطلبات العامةاملرفقات
املرفق )ب( : جداول  استيفاء املتطلبات الفنية

املرفق )ج(  : تقرير تقييم القدرات املالية 
املرفق )د(   : كتاب تشكيل اللجنة 

 املرفق)هـ( : إقرارالنزاهة و السرية والحيادية 
املرفق )و(   : مستند اإللتزام املالي

املرفق )ز(   : جداول التقييم الفني لكل للمناقصين املشاركين بالعطاء
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قائمة محتويات التقرير الفني ) التقييم املالي(

تقرير تقييم العروض املالية

اسم الجهة املستفيدة) صاحب العمل(صفحة الغاف
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد التقريرالفني ) شهر- سنة (

توقيع اللجنة الفنية املشكلة للعطاء

جدول املحتويات

1- اسم ورقم العطاءبنود التقرير املالي
2- الجهة املستفيدة 

3- رقم وتاريخ كتاب تشكيل اللجنة الفنية
4- عدد العروض املقدمة

5-  وصف املشروع
6-  الئحة املختصرات

7-  دعوة العطاء
8-  مدة تنفيذ أعمال العطاء

9-  املخصصات والكلفة التقديرية 
10- اإلستشاري املعّد لوثائق العطاء

11-  أداء املناقصين
12-  كفالة الدخول بالعطاء
13-  فتح العروض املالية 

14- التقييم املالي
15- جداول خاصات األبواب الرئيسية للمناقصين اصحاب أقل ثاث عروض

16- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين الفنية )تحليل   عروض 
التأهيل الفني(

17- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين املالية
18- جداول األسعار املرتفعة واملنخفضة للمناقص صاحب أقل األسعار  مقارنة مع 

السعر الدارج
19- الخاصة والتوصيات 

20- توقيع اللجنة الفنية 

املرفق ) أ (   : جداول أسعارالبنود املرتفعة واملنخفضة مقارنة بأسعار السوق الدارجة .املرفقات
املرفق )ب( : كتاب تشكيل اللجنة

املرفق )ج(  :كتاب االعفاء الصادر عن رئاسة الوزراء حسب مقتضى الحال .
 املرفق )د(  : إقرارالنزاهة و السرية والحيادية 

املرفق  )و(  : مستند اإللتزام املالي
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تاريخ اعداد التقريرالفني ) شهر- سنة (

توقيع اللجنة الفنية املشكلة للعطاء

جدول املحتويات

1- اسم ورقم العطاءبنود التقرير املالي
2- الجهة املستفيدة 

3- رقم وتاريخ كتاب تشكيل اللجنة الفنية
4- عدد العروض املقدمة

5-  وصف املشروع
6-  الئحة املختصرات

7-  دعوة العطاء
8-  مدة تنفيذ أعمال العطاء

9-  املخصصات والكلفة التقديرية 
10- اإلستشاري املعّد لوثائق العطاء

11-  أداء املناقصين
12-  كفالة الدخول بالعطاء
13-  فتح العروض املالية 

14- التقييم املالي
15- جداول خاصات األبواب الرئيسية للمناقصين اصحاب أقل ثاث عروض

16- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين الفنية )تحليل   عروض 
التأهيل الفني(

17- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين املالية
18- جداول األسعار املرتفعة واملنخفضة للمناقص صاحب أقل األسعار  مقارنة مع 

السعر الدارج
19- الخاصة والتوصيات 

20- توقيع اللجنة الفنية 

املرفق ) أ (   : جداول أسعارالبنود املرتفعة واملنخفضة مقارنة بأسعار السوق الدارجة .املرفقات
املرفق )ب( : كتاب تشكيل اللجنة

املرفق )ج(  :كتاب االعفاء الصادر عن رئاسة الوزراء حسب مقتضى الحال .
 املرفق )د(  : إقرارالنزاهة و السرية والحيادية 

املرفق  )و(  : مستند اإللتزام املالي
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال

1- املخصصات والكلفة التقديرية 1.كتاب طلب الطرح
2- مصدر التمويل 

3- فئات التأهيل والتصنيف)ان وجدت ضمن كتاب الطرح(

اسم الجهة املستفيدةصفحة الغاف
اسم املمول – حسب املقتضى 

اسم  الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (
رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد وثيقة العطاء ) شهر- سنة (

تطابق ارقام الصفحات 2. جدول املحتويات
تطابق العناويين 

صحة املعلومات العامة  مثل اسم املشروع –املمول ......الخ3.املقدمة

يجب أن يتضمن اإلعان معلومات وافية عن العطاء بما يف ذلك ما يلي :-4.دعوة العطاء
1-رقم  العطاء.

2-اسم الجهة املشترية وعنوانها واسم الجهة املستفيدة.
3-موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة املشترية ضرورة نشرها. 

4-طريقة الحصول ىلع وثائق الشراء  أو وثائق التأهيل املسبق واملكان الذي يمكن منه 
    الحصول عليها.

5-ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل املسبق. 
6-فئات املقاولين اواملوردين أو االستشاريين املسموح لهم باالشتراك يف املناقصة.

7-آخر موعد لبيع وثائق الشراء.
8-مكان وطريقة تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها وأي مواعيد اخرى  

    يستلزم النص عليها.
9-قيمة تأمين الدخول بالعطاء  مبينا بها

   - رقم واسم العطاء ونوعه )شيك او كفالة(
   -اسم املقاول حسب شهادة التصنيف 

   -اسم  املستفيد من الكفالة باالضافة الى وظيفته  – الجهة املشترية 
   -قيمة   تامين دخول العطاء والعملة

   -صاحية  تامين دخول العطاء
   - طبيعة طلب الشراء )محلي ، دولي(

11-  نوع الدعوة) خدمات هندسية ، مالي ، تاهيل مسبق، فني (
12- موعد ومكان الزيارة امليدانية واجتماع ما قبل املناقصة

13- فترة تقديم االستيضاحات – اخر موعد لتقديم االستيضاحات ىلع وثائق الشراء
14- الشخص املخول بتوقيع العقد 

15- النص ىلع  أن لجنة الشراء املختصة او الجهة املشترية  تحتفظ 
      لنفسها بالحق يف رفض كل العروض املقدمة إليها أو إلغاء إجراءات املناقصة وفقا       

      ألحكام نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019.
16-مكان وتاريخ وموعد فتح العروض 

5-التعليمات الى 
املناقصين

1- التعليمات إلى املناقصين
2- وثائق العطاء

3- إعداد وتقديم عروض املناقصات
4- تقيـيم العروض وإحالة العطاء

5- الضمانات ) الكفاالت ( 

 Data( الئحة البيانات
) Sheet

تعديل /تحديد بعض  بنود  التعليمات الى املناقصين  وترتبط بها رقميا
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ج1- نموذج كتاب عرض املناقصةالنماذج
ج2- ملحق عرض املناقصة

ج3- نموذج كفالة املناقصة
ج4- نموذج اتفاقية العقد

ج5- نموذج اتفاقية فض الخافات )  مجلس بعضو واحد  (
ج6- نموذج اتفاقية فض الخافات )  مجلس بثاثة أعضاء (

ج7- نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ
ج8- نموذج كفالة إصاح العيوب 

ج9-نموذج كفالة الدفعة املقدمة
ج10-نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال

ج11-نموذج إقرار باملخالصة
ج12-نموذج التزامات املقاول

ج13-إقرار متعلق بالدفعات األخرى
ج14-إقرار متعلق بالدفعات املمنوعة

يرتبط رقميا مع ارقام بنود الشروط العامة ملحق عرض املناقصة
-قيمة الكفالة

-قيمة تعويضات التاخير
-مدة اإلنجاز للمشروع ، فترة اإلشعار بالعيوب

-نسبة الفائدة القانونية
-اللغة

-العملة
-نسبة تمويل الدفعات املتأخرة 

-قائمة املواد الخاضعة لتعديل االسعار
-قيمة الدفعة املرحلية 

-شمولية التامينات املطلوبة 
-قيمة التامينات املطلوبة 

-التحكيم 
-مجلس فض الخافات 

 التحقق من ادراج العقد النافذ :الشروط العامة
-عقد املقاولة املوحد للمشاريع االنشائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة 2013          

-العقد حسب مقتضى الحال 

التحقق من ادراج  الشروط الخاصة  النافذةالشروط الخاصة
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال

1- املخصصات والكلفة التقديرية 1.كتاب طلب الطرح
2- مصدر التمويل 

3- فئات التأهيل والتصنيف)ان وجدت ضمن كتاب الطرح(

اسم الجهة املستفيدةصفحة الغاف
اسم املمول – حسب املقتضى 

اسم  الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (
رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد وثيقة العطاء ) شهر- سنة (

تطابق ارقام الصفحات 2. جدول املحتويات
تطابق العناويين 

صحة املعلومات العامة  مثل اسم املشروع –املمول ......الخ3.املقدمة

يجب أن يتضمن اإلعان معلومات وافية عن العطاء بما يف ذلك ما يلي :-4.دعوة العطاء
1-رقم  العطاء.

2-اسم الجهة املشترية وعنوانها واسم الجهة املستفيدة.
3-موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة املشترية ضرورة نشرها. 

4-طريقة الحصول ىلع وثائق الشراء  أو وثائق التأهيل املسبق واملكان الذي يمكن منه 
    الحصول عليها.

5-ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل املسبق. 
6-فئات املقاولين اواملوردين أو االستشاريين املسموح لهم باالشتراك يف املناقصة.

7-آخر موعد لبيع وثائق الشراء.
8-مكان وطريقة تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها وأي مواعيد اخرى  

    يستلزم النص عليها.
9-قيمة تأمين الدخول بالعطاء  مبينا بها

   - رقم واسم العطاء ونوعه )شيك او كفالة(
   -اسم املقاول حسب شهادة التصنيف 

   -اسم  املستفيد من الكفالة باالضافة الى وظيفته  – الجهة املشترية 
   -قيمة   تامين دخول العطاء والعملة

   -صاحية  تامين دخول العطاء
   - طبيعة طلب الشراء )محلي ، دولي(

11-  نوع الدعوة) خدمات هندسية ، مالي ، تاهيل مسبق، فني (
12- موعد ومكان الزيارة امليدانية واجتماع ما قبل املناقصة

13- فترة تقديم االستيضاحات – اخر موعد لتقديم االستيضاحات ىلع وثائق الشراء
14- الشخص املخول بتوقيع العقد 

15- النص ىلع  أن لجنة الشراء املختصة او الجهة املشترية  تحتفظ 
      لنفسها بالحق يف رفض كل العروض املقدمة إليها أو إلغاء إجراءات املناقصة وفقا       

      ألحكام نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019.
16-مكان وتاريخ وموعد فتح العروض 

5-التعليمات الى 
املناقصين

1- التعليمات إلى املناقصين
2- وثائق العطاء

3- إعداد وتقديم عروض املناقصات
4- تقيـيم العروض وإحالة العطاء

5- الضمانات ) الكفاالت ( 

 Data( الئحة البيانات
) Sheet

تعديل /تحديد بعض  بنود  التعليمات الى املناقصين  وترتبط بها رقميا
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ج1- نموذج كتاب عرض املناقصةالنماذج
ج2- ملحق عرض املناقصة

ج3- نموذج كفالة املناقصة
ج4- نموذج اتفاقية العقد

ج5- نموذج اتفاقية فض الخافات )  مجلس بعضو واحد  (
ج6- نموذج اتفاقية فض الخافات )  مجلس بثاثة أعضاء (

ج7- نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ
ج8- نموذج كفالة إصاح العيوب 

ج9-نموذج كفالة الدفعة املقدمة
ج10-نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال

ج11-نموذج إقرار باملخالصة
ج12-نموذج التزامات املقاول

ج13-إقرار متعلق بالدفعات األخرى
ج14-إقرار متعلق بالدفعات املمنوعة

يرتبط رقميا مع ارقام بنود الشروط العامة ملحق عرض املناقصة
-قيمة الكفالة

-قيمة تعويضات التاخير
-مدة اإلنجاز للمشروع ، فترة اإلشعار بالعيوب

-نسبة الفائدة القانونية
-اللغة

-العملة
-نسبة تمويل الدفعات املتأخرة 

-قائمة املواد الخاضعة لتعديل االسعار
-قيمة الدفعة املرحلية 

-شمولية التامينات املطلوبة 
-قيمة التامينات املطلوبة 

-التحكيم 
-مجلس فض الخافات 

 التحقق من ادراج العقد النافذ :الشروط العامة
-عقد املقاولة املوحد للمشاريع االنشائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة 2013          

-العقد حسب مقتضى الحال 

التحقق من ادراج  الشروط الخاصة  النافذةالشروط الخاصة
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الشروط الخاصة 
االضافية

-التحقق من ادراج  الشروط الخاصة االضافية النافذة 
-ادراج اية شروط  إضافية حسب املقتضى 

-التأكد من ادراج نظام العمالة رقم 131 لسنة 2016
-التاكد من ادراج مكاتب اإلشراف

-التأكد من ادراج ما ينص ىلع أن املقاول الفائز عليه تسمية ثاث مختبرات الى صاحب  
  العمل وأن جميع أسعار الفحوصات املخبرية محملة ىلع أسعار العطاء

-التأكد من ادراج كادر ممثلي املقاول وقيمة الحسم يف حالة عدم التعيين
-كشف املواد الخاضعة لتعديل األسعار )املادة 8/13(

-شروط اتفاقية فظ الخافات
-التأكيد ىلع  مسؤولية املقاول  التأكد من تسلسل عدد الصفحات وعدم وجود اي 

  نقص يف صفحات وثيقة العطاء
-حق املناقص باإلعتراض حسب نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019

-املعايير التي ستستخدم يف اختيار املناقص الفائز 
-بيان اذا كان السعر يشمل الرسوم الجمركية والضرائب

التمهيدجدول الكميات
تنظيم جدول الكميات 

املختصرات 
ترقيم الصفحات

هيكلة الجدول بحيث يتضمن :
-رقم البند-الوصف-وحدة الكيل- الكمية –سعر الوحدة ) العملة (رقما

 سعر الوحدة ) العملة ( كتابة –سعر الجملة رقما 
-التحقق من ان   وحدة الكيل تتناسب مع وصف  البند.

-التحقق من رقم البند 
-التحقق من صحة الوصف .

-التحقق من ارفاق صفحة االعمال اليومية 
-التأكد من ادراج نظام العمالة رقم 131 لسنة 2016 وأنه يتضمن الحد األدنى لألجور

-التاكد من ادراج املبالغ اإلحتياطية ان وجدت
صفحة الخاصة 

التحقق من جدول الخاصة بحيث يشمل رقم جدول الكميات –وصف الجدول – رقم 
الصفحة املنقول منها –القيمة .

افراد سطر خاص باملجموع بدون احتساب نسبة الحسم أو الزيادة
افراد سطر خاص بالحسم 
افراد سطر خاص بالزيادة  

افراد سطر خاص باملجموع  مطبقا عليه الحسم / الزيادة دون املبالغ االحتياطية 
والعمالة

افراد سطر لقيمة العمالة 
افراد سطر خاص باملبالغ االحتياطية 

افراد سطر خاص باملجموع  النهائي = املجموع اعاه +  املبالغ االحتياطية + العمالة
تفقيط  قيمة مجموع سعر العطاء 

ادراج اسم املقاول
ادراج توقيع  املقاول

ادراج ختم  املقاول
ادراج تاريخ  تقديم العرض 

املواصفات الفنية الخاصة املواصفات
املواصقات الفنية العامة 
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صفحة الغاف املخططات
اسم الجهة املستفيدة

اسم املمول –حسب املقتضى 
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد املخططات ) شهر- سنة (

جدول املحتويات
 تطابق ارقام اللوحات 

تطابق العناويين  
املخططات 

ترقيم الصفحات
ترقيم اللوحة  
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الشروط الخاصة 
االضافية

-التحقق من ادراج  الشروط الخاصة االضافية النافذة 
-ادراج اية شروط  إضافية حسب املقتضى 

-التأكد من ادراج نظام العمالة رقم 131 لسنة 2016
-التاكد من ادراج مكاتب اإلشراف

-التأكد من ادراج ما ينص ىلع أن املقاول الفائز عليه تسمية ثاث مختبرات الى صاحب  
  العمل وأن جميع أسعار الفحوصات املخبرية محملة ىلع أسعار العطاء

-التأكد من ادراج كادر ممثلي املقاول وقيمة الحسم يف حالة عدم التعيين
-كشف املواد الخاضعة لتعديل األسعار )املادة 8/13(

-شروط اتفاقية فظ الخافات
-التأكيد ىلع  مسؤولية املقاول  التأكد من تسلسل عدد الصفحات وعدم وجود اي 

  نقص يف صفحات وثيقة العطاء
-حق املناقص باإلعتراض حسب نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019

-املعايير التي ستستخدم يف اختيار املناقص الفائز 
-بيان اذا كان السعر يشمل الرسوم الجمركية والضرائب

التمهيدجدول الكميات
تنظيم جدول الكميات 

املختصرات 
ترقيم الصفحات
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 سعر الوحدة ) العملة ( كتابة –سعر الجملة رقما 
-التحقق من ان   وحدة الكيل تتناسب مع وصف  البند.
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صفحة الغاف املخططات
اسم الجهة املستفيدة

اسم املمول –حسب املقتضى 
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد املخططات ) شهر- سنة (

جدول املحتويات
 تطابق ارقام اللوحات 

تطابق العناويين  
املخططات 

ترقيم الصفحات
ترقيم اللوحة  
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 إسم املادة الرقم
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 الصادرة
 سنة
2015

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
سنة
 2016

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
 سنة
2017

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
سنة
 2018

عدد
 التعاميم 
الصادرة
 سنة 
2019

عدد
 التعاميم 
الصادرة
 سنة
2020

9109584 حديد التسليح اإلنشائي1

87103153 اإلسمنت2

7674103 إسمنت منطقة العقبة اإلقتصادية3

444484الخلطات الخرسانية وفق املادة )8/13(4

332232 األملنيوم5

112131 الهياكل املعدنية6

7121391112 اإلسفلت والفيول7

121213111312 السوالر8

 التعديل ىلع أسعار كوابل اإلتصاالت و الكهرباء9
بسبب تغير أسعار السوالر

----1112

التعديل ىلع أسعار املياه و الصرف الصحي 10
بسبب تغير أسعار السوالر

----1312

112111 املصاعد11

112222 الكوابل الكهربائية12

102111 أنظمة إنذار الحريق13

102111 لوحات التحكم الخاصة بأنظمة إنذار الحريق14

101112 كوابل األلياف الضوئية15

111112 املولدات الكهربائية16

111112 اللوحات الكهربائية17

111121 أعمدة اإلنارة18

111121 أبراج اإلنارة19

222030 وحدات اإلنارة20

011100املقاسم21

22UPVC 125211مواسير ال

112011 املواسير املعدنية السوداء والبيضاء غير امللحومة23

011111 املواسير املعدنية السوداء والبيضاء امللحومة24

111000 أنابيب حديد السكب25

  عدد التعاميم املتعلقة بتعديل أسعار املواد الرئيسية واملحروقات ملشاريع األبنية والطرق 
والكهروميكانيك وفقًا للعقود اإلنشائية املختلفة التي يتم إعدادها وذلك من خالل اللجان الفنية 

املشكلة لدراسة التغير بأسعار املواد الرئيسية 
دائرة العطاءات الحكومية لألعوام 2020/2015

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

107

 إسم املادة الرقم

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
 سنة
2015

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
سنة
 2016

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
 سنة
2017

 عدد
 التعاميم
 الصادرة
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 2018
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الصادرة
 سنة 
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الصادرة
 سنة
2020

112111املضخات26

112111البويلرات27

112111 املشعات28

111111وحدات التكييف29

101001 أنظمة إطفاء الحريق30

111112 الصاج31

102111املبادالت الحرارية32

111111 القطع الخزفية األنابيب النحاسية33

101111 دافعات الهواء34

010000 أنابيب الدكتايل35

012012 نداء املمرضات36

001121شبكة الغازات الطبية37

000010 أنابيب بولي إثيلين38

000010األنابيب املستوردة بأنواعها39

74771016212694
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   عطاءات مشاريع املبادرات امللكية السامية املحالة خالل الفترة 
)من تاريخ 2020/1/1 الى تاريخ 2020/12/31(

املناقص الفائز
قيمة االحالة 

بالدينار 
األردني

تاريخ اإلحالة اسم العطاء رقم العطاء الرقم

مؤسسة العوضي 
للمقاوالت 

اإلنشائية / هيثم 
موسى ذياب 

النعيمات

118000 02/01/2020
إنشاء مرافق عامة مللعب الراجف 
الرياضي/محافظة معان )املرحلة 

األولى(
133/مبادرة/2019 1

شركة التطور 
للمقاوالت 

االنشائية ذ.م.م
320635.005 29/01/2020 إنشاء مركز شباب سما السرحان / 

محافظة املفرق 158/مبادرة/2019 2

شركة جلفار 
للمقاوالت 

اإلنشائية ذ.م.م
819817.9 29/01/2020 انشاء مركز صحي الزميات الشامل/ 

لواء املوقر /محافظة العاصمة 22/مبادرة/ 2019 3

شركة الفيء 
للمقاوالت 

اإلنشائية ذ.م.م
498988.5 04/06/2020

إنشاء مركز املنار للتنمية الفكرية/
الشونة

الجنوبية
7/مبادرة/2020 4

شركة نبيل حسين 
محمد الحوارني 

وشريكه/ مؤسسة 
النبل للمقاوالت

596991015 10/09/2020 انشاء مركز البوتاس لذوي االحتياجات 
الخاصة / محافظة عجلون 26/مبادرة/2020 5

شركة صالح أحمد 
الطراونة وأوالده 596991.15 21/11/2020

إنشاء صالة رياضية لنادي شباب 
بصيرا

الرياضي/محافظة الطفيلة
37/مبادرة/2020 6

عدد العطاءات 6

املجموع )دينار أردني( 2882392.055

ا
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العطاءات املحالة 
 واملمولة بمنح داخلية وخارجية خالل الفترة 

)من تاريخ 1/1/2020 الى تاريخ 31/12/2020(

رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز

الجهة 
املانحة 
)املمولة(

1172/2018

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق 
عطاء التنفيذ ملشروع توسعة وتحديث 

مستشفى االميرة ايمان/معدي/محافظة 
البلقاء 

29/01/2020211040

شركة اتحاد 
املستشارين 

للهندسة 
والبيئة

 الصندوق 
السعودي 

للتنمية

23/2020
تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث 

ملستشفى األمير حسين بن عبداهلل 
الثاني /عين الباشا

شركة عماد أبو 16/02/2020999085.719
اصبع

"املنحة 
 املشتركة

")MDA(

اإلشراف ىلع تنفيذ مشروع مركز صحي 3159/2019
04/03/2020122860ساكب / محافظة جرش 

مكتب 
املهندس علي 

أبو عنزة 

 الصندوق 
السعودي 

للتنمية

اإلشراف ىلع مشروع إنشاء مركز صحي 4118/2019
11/03/202090329املشارع /األغوار الشمالية / محافظة إربد 

مكتب ديران 
ومصري 

مهندسون 
مستشارون

 الصندوق 
السعودي 

للتنمية

54/2020

"إنشاء مدرسة املهندس علي الخصاونة 
 النموذجية

األساسية املختلطة/األغوار الجنوبية- 
غور حديثة"

28/05/20201997889.47

شركة محمد 
صاح الدين 

عميره وشركاه/
مكتب عميره 

للهندسة 
واالنشاءات

شركة 
البوتاس 
العربية

شركة أبو 29/06/20201048016إنشاء مركز صحي ساكب/محافظة جرش 6127/2019
حليمة إخوان

 الصندوق 
السعودي 

للتنمية

75/2019
اإلشراف تنفيذ مدرسة القادسية االساسية 

للبنين وتنفيذ مدرسة صلما االساسية 
املختلطة /محافظة الطفيلة

29/06/2020330405.6

مكتب التصميم 
البيئي 

لاستشارات 
الهندسية

 الصندوق 
الكويتي 
للتنمية 

االقتصادية 
العربية

86/2019
االشراف ىلع تنفيذ مدرسة الحارث بن 
عمير االساسية للبنين ومدرسة عين 

جالوت املختلطة / محافظة الطفيلة 
29/06/2020331843.68

شركة سمات 
لاستشارات 

الهندسية

 الصندوق 
الكويتي 
للتنمية 

االقتصادية 
العربية

97/2019
االشراف ىلع تنفيذ مدرسة أرويم الثانوية 

للبنين ومدرسة أم سلمة األساسية 
املختلطة / محافظة الطفيلة 

29/06/2020335580
شركة االئتاف 
لاستشارات 

الهندسية

 الصندوق 
الكويتي 
للتنمية 

االقتصادية 
العربية

إنشاء مركز صحي املشارع يف األغوار 10121/2019
05/08/2020739503.22الشمالية/محافظة إربد 

شركة الجبيل 
للمقاوالت 

اإلنشائية ذ.م.م

 الصندوق 
السعودي 

للتنمية
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العطاءات املحالة 
 واملمولة بمنح داخلية وخارجية خالل الفترة 

)من تاريخ 1/1/2020 الى تاريخ 31/12/2020(

رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز

الجهة 
املانحة 
)املمولة(
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رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز

الجهة 
املانحة 
)املمولة(

1123/2020

 Engineering services for the
 preparation of studies,designs
 & documents for the project of

 implementation of water loss reduction
 activities &enhancing the   controlling

 &monitoring systems in the Jordan
 valley

03/09/2020169040

املكتب 
الهندسي 
االستشاري 

العاملي

الوكالة 
االمريكية 
للتنمية 
الدولية 
)USAID(

1242/2020

 أعمال إعادة تأهيل ورفع الكفاءة 
اإلنشائية للجسر القائم ىلع وادي زرقاء 
ماعين ىلع طريق الزارة/البحر امليت/

األغوار الجنوبية )جسر رقم 4(

شركة حسين 03/09/2020310366.27
عطية وأوالده

شركة برومين 
االردن

1361/2019

 CONSTRUCTION OF WATER SECTOR 
 INFRASTRUCTURE PROJECT )WSIP( AMMAN

 :)2( IMPROVEMENT PHASE III Package
Miscellaneous Water Networks in Amman

شركة حسين 07/09/20202512823.551
عطية وأوالده

الوكالة 
االمريكية 
للتنمية 
الدولية 
)USAID(

14128/2019

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 
لتحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف 

لطرق رئيسية وثانوية يف شمال اململكة 
االردنية الهاشمية

07/09/2020107244.36

املكتب 
الهندسي 
االستشاري 

)ACE( العاملي

 الصندوق 
الكويتي 
للتنمية 

االقتصادية 
العربية

 إنشاء مركز البوتاس لذوي االحتياجات 1528/2020
13/09/2020566896.305الخاصة /محافظة املفرق

شركة البعد 
الثالث 

للمقاوالت 
اإلنشائية ذ.م.م

شركة 
البوتاس 
العربية

1634/2018
مشروع خط ناقل الجنوب من محطة ضخ 
الغوير الى محطة ضخ مؤتة )خزان مؤتة( 

/محافظة الكرك
11/10/20201363828

شركة ناصر بحر 
وشريكته /

مؤسسة وردان 
للهندسة  
واملقاوالت

 الصندوق 
السعودي 

للتنمية

17129/2019

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 
لتحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف 

لطرق رئيسية وثانوية يف وسط اململكة 
االردنية الهاشمية

31/12/2020109631.64

شركة 
املستقبل 

لاستشارات 
الهندسية 

والبيئية

الصندوق 
الكويتي 
للتنمية 

اإلقتصادية 
العربية

18130/2019

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق 
العطاء لتحسين وإعادة تأهيل طبقات 

الرصف لطرق رئيسية وثانوية يف جنوب 
اململكة االردنية الهاشمية

31/12/202089646

شركة دار 
العمران للبنية 

التحتية 
و البيئة-

مهندسون 
مستشارون

الصندوق 
الكويتي 
للتنمية 

اإلقتصادية 
العربية

18عدد العطاءات
11436028.82املجموع )دينار أردني(

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

الفصل السادس
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العطاءات املركزية املحالة خالل الفترة
 )من تاريخ 1/1/2020 الى تاريخ 31/12/2020(

رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز

1126/2019
اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لجسر خرساني 

للمركبات بدال من الجسر الخرساني القائم بالقرب من 
ميناء النفط يف العقبة

02/01/202025880
شركة إتحاد 
املستشارين 

للهندسة والبيئة 
ذ.م.م

إنشاء مدرسة األملانية الثانوية للبنين/محافظة العاصمة 2131/2019
02/01/20201579079.234)مشاريع الامركزية(

مؤسسة زياد 
الحجاج للمقاوالت 
اإلنشائية / زياد 
محمد حمدان 

الحجاج

إنشاء إضافات صفية ملدرسة راجب الثانوية للبنات /3100/2019
شركة رأس منيف 09/01/2020597492.35محافظة عجلون )مشاريع الامركزية(

للمقاوالت ذ.م.م

إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق األساسية للبنين /محافظة 4138/2019
09/01/20201294327.5معان )مشاريع الامركزية(

شركة الكركي 
للتعهدات / حا 
وهند للمقاوالت

إنشاء مدرسة جنين الصفا األساسية/محافظة إربد 5136/2019
14/01/20201265139.075)مشاريع الامركزية(

مؤسسة زياد 
الحجاج للمقاوالت 
اإلنشائية / زياد 
محمد حمدان 

الحجاج

إنشاء مدرسة التيم األساسية املختلطة / محافظة مادبا 6164/2019
شركة محمد راجي 16/01/20201363746.134)مشاريع الامركزية(

العبويني وشريكه

مشروع توسعة وتحديث مركز صحي كفر أسد / محافظة 7166/2019
05/02/20201280322.838اربد )مشاريع الامركزية(

شركة الجبيل 
للمقاوالت اإلنشائية 

ذ.م.م

إنشاء االضافات الصفية ملدرسة بيت راس األساسية 8150/2019
شركة خزاعي 05/02/2020409768.35املختلطة / محافظة اربد )مشاريع الامركزية( 

وشريكه

توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ملدينة 990/2019
شركة قعوار للطاقة16/02/20201843260الحسين للشباب

10160/2019

اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ الازمة 
لشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والوصات 
املنزلية ومحطات الرفع )إذا لزم األمر( ومحطة تنقية 

للمياه العادمة يف لواء الحسينية/محافظة معان

شركة الدار العربية 16/02/2020145000
للهندسة

1118/2020
اإلشراف ىلع تنفيذ ساحات التبادل التجاري يف مركز 
حدود العمري )ساحة املناولة( )Back to Back( الجزء 

األول والثاني
21/05/202018104

املكتب الهندسي 
االستشاري العاملي 

)ACE(

تنفيذ ساحات التبادل التجاري يف مركز حدود العمري 1216/2020
شركة حسان الكوز 21/05/20201569194.8)ساحة املناولة( )Back to Back( الجزء األول

وأوالده

تنفيذ ساحات التبادل التجاري يف مركز حدود العمري 1317/2020
شركة املشاريع 21/05/20201604960.25)ساحة املناولة( )Back to Back( الجزء الثاني

املتحدة

أعمال معالجة االنهيار ىلع طريق البحر امليت )منطقة 1419/2020
17/06/20203489486.6العدسية(

شركة الوطنية 
للهندسة 
واملقاوالت
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رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز

استكمال نواقص العطاء رقم )2007/50( والخاص بتنفيذ 1510/2020
22/06/2020197240.66مركز ثقايف إربد محافظة إربد 

مؤسسة الرموز 
للمقاوالت/ نصر 

محمد سالم عسكري

16105/2019
اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 

مدارس جديدة و/أو إضافات غرف صفية وتقنيات تربوية 
ملدارس قائمة /منطقة السلط

شركة سبيل 24/06/202099860
الهندسة

إنشاء االضافات الصفية ملدرسة ذو النورين الثانوية للبنين 17151/2019
شركة عمر الصمادي 13/07/2020772291.656/ محافظة العاصمة )مشاريع الامركزية( 

وشريكته

1824/2020
 "إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ

الخاصة بإعادة تأهيل وصيانة واستحداث خدمات يف 
مستشفى البادية الشمالية/محافظة املفرق"

05/08/2020133000
شركة سمات 
لاستشارات 

الهندسية

إنشاء مركز صحي حى نزال الشامل /محافظة العاصمة 19146/2019
شركة أبو حليمة 09/08/2020951581.095)مشاريع الامركزية ( 

إخوان

20147/2019
إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 

– مدرسة القويرة األساسية للبنات ومدرسة العسلية 
األساسية للبنين )مشاريع الامركزية(

شركة دارة عمان 11/08/202030135
العربية للهندسة 

 "إنشاء مبنى مديرية قضاء زي وسكن املدير 21152/2019
شركة عمر الصمادي 19/08/2020747008)مشاريع الامركزية("

وشريكته

اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 22106/2019
املكتب الهندسي 23/08/202093180مدرسة مهنية يف طبربور )مشاريع الامركزية(

االستشاري العاملي

23161/2019
اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 

مشاريع تابعة لوزارة الشباب يف محافظة العاصمة 
ومحافظة البلقاء

مكتب املهندس 24/08/202028190
علي أبو عنزة 

تنفيذ األعمال الخاصة باالحتياجات الازمة لتطبيق 2444/2020
13/09/20201205759.6االجراءات األمنية والصحية ملركز حدود جابر 

شركة أبو شريخ 
للطرق والحفريات/

أبو شريخ للمقاوالت 

2536/2020
 "إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ

 الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي /
محافظة العاصمة"

21/09/2020186027.5
شركة دار العمران 
للتخطيط والعمارة 

والهندسة

إنشاء مشاغل تدريبية عدد )2( يف معهد التدريب 26135/2019
21/09/2020312169الفندقي يف البتراء/ محافظة معان )مشاريع الامركزية(

شركة خليل وخالد 
عيسى العقايلة/ 

خليل وخالد عيسى 
العقايلة للمقاوالت 

إعداد دراسات املخطط الشمولي التنموي ملحافظة 2749/2020
30/09/2020513880عجلون )2040-2020(

شركة إتحاد 
املستشارين 

للهندسة والبيئة 

شركة صالح أحمد 30/09/20201454980.5إنشاء مبنى قصر عدل شرعي الكرك / محافظة الكرك2840/2020
الطراونة وأوالده
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العطاءات املركزية املحالة خالل الفترة
 )من تاريخ 1/1/2020 الى تاريخ 31/12/2020(

رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز
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02/01/202025880
شركة إتحاد 
املستشارين 

للهندسة والبيئة 
ذ.م.م
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مؤسسة زياد 
الحجاج للمقاوالت 
اإلنشائية / زياد 
محمد حمدان 

الحجاج
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للمقاوالت ذ.م.م

إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق األساسية للبنين /محافظة 4138/2019
09/01/20201294327.5معان )مشاريع الامركزية(

شركة الكركي 
للتعهدات / حا 
وهند للمقاوالت

إنشاء مدرسة جنين الصفا األساسية/محافظة إربد 5136/2019
14/01/20201265139.075)مشاريع الامركزية(
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شركة الجبيل 
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رقم الرقم 
اسم العطاءالعطاء

تاريخ 
 قيمة االحالة اإلحالة

)دينار أردني(
املناقص 

الفائز

أعمال املرحلة الثانية ملشروع إنشاء املركز األردني 2953/2020
)K9( 25/10/20203730003للكاب البوليسية

شركة العربية 
الدولية لانشاءات 
واملقاوالت ذ.م.م

27/10/202011083006.33تنفيذ البنية التحتية ملنطقة اربد التنموية302/2020

ائتاف شركة 
األعمال العربية 
للتعهدات ذ.م.م/
مؤسسة األعمال 

العربية للتعهدات 
ومؤسسة الدروب 
األردنية للتعهدات 
العامة/شركة أبو 
الحاج للتعهدات 
العامة وشركة 
شفيق العدوان 
وشركاه/العدوان 

للمقاوالت

اإلشراف ىلع تنفيذ مشروع مبنى قصر عدل شرعي 3146/2020
27/10/2020229380الكرك/محافظة الكرك

مكتب ديران 
ومصري )مهندسون 

مستشارون(

اإلشراف ىلع تنفيذ مشروع تلفريك عجلون يف منطقة 3229/2020
28/10/2020439900الصوان التنموية )عجلون(

شركة املستقبل 
لاستشارات 

الهندسية والبيئية

 "إنشاء اضافات صفية ملدرسة العال الثانوية33153/2019
05/11/2020688566.405للبنين/محافظة العاصمة ) مشاريع الامركزية("

شركة داوود 
والزواوي/التقنية 

املتجددة للمقاوالت

34/60
خاصة/2020

مشروع إنشاء مستشفيات ميدانية يف وزارة الصحة عدد 
البداد كابيتال ش م 08/11/202016000000)3( 

ح )فرع دبي(

35141/2019
اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لغايات 
إنشاء مدرسة التاسعة الثانوية للبنين/محافظة العقبة 

)مشاريع الامركزية( 
25/11/202028500

شركة سمات 
لاستشارات 

الهندسية

36142/2019
اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 
مدرسة العاشرة الغربي االساسية املختلطة/محافظة 

العقبة )مشاريع الامركزية(
شركة ركن الهندسة25/11/202030550

إنشاء مدرسة الصوانية األساسية املختلطة/محافظة 3748/2020
25/11/20201288192.102البلقاء )مشاريع الامركزية(

مؤسسة بشار 
الهندسية 
للمقاوالت

16/12/2020690020االشراف ىلع تنفيذ البنية التحتية ملنطقة اربد التنموية3850/2020
شركة اتحاد 
املستشارين 

للهندسة والبيئة

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 3912/2020
16/12/2020547023.96الكهروضوئية لهيئة األوراق املالية/محافظة العاصمة

ائتاف مؤسسة 
أحمد بدويه/أحمد 

محمد مصطفى 
بدويه وشركة 

فيادلفيا للطاقة 
الشمسية

39عدد العطاءات

املجموع )دينار 
57966205.939أردني(
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الفصل السابع

اإلستشاريون المؤهلون لدى الدائرة
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أعداد مقدمي الخدمات الفنية لعام 2020
59 تجديد التصنيف 

3 تجديد التصنيف مع تعديل / إضافة / شطب مجال 

2 تصنيف ألول مرة

64 املجموع الكلي

أعداد مقدمي الخدمات الفنية املصنفين حسب املجال
مجاالت األبنية والطرق واملياه الصرف الصحي

املجموع
الفئات

املجال
الثالثة الثانية االولى)ب( االولى )أ(

33 0 5 6 22 األبنية

12 0 1 1 10 الطرق

13 0 0 0 13 املياه والصرف صحي

مجالي فحص املواد واستطاع املوقع 

املجموع
الفئات

املجال
الثالثة الثانية االولى)ب( االولى )أ(

11 0 0 10 1 فحوصات املواد

8 0 1 4 3 استطاع املوقع
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مجالي البيئة والكهروميكانيك

املجموع
الفئات

التخصص املجال
الثانية االولى

15 1 14 البيئة البيئة

1 0 1 الكهروميكانيك الكهروميكانيك

مجال الهندسة املتخصصة

املجموع
الفئات

التخصص املجال
الثانية االولى

13 0 13

عماره األبنية - الهندسة 
اإلنشائية - إدارة 

املشاريع  تخطيط 
املدن - الهندسة 

اإلدارية - تصميم داخلي

الهندسة 
املتخصصة

أعداد مقدمي الخدمة الفنية املصنفين يف كافة املجاالت لعام 2020

املجموع الفئة الثالثة الفئة 
الثانية الفئة األولى املجال

33 0 5 28 األبنية

12 0 1 11 الطرق

13 0 0 13 املياه والصرف الصحي

1 0 0 1 الكهروميكانيك

13 0 0 13 الهندسة املتخصصة

15 0 1 14 البيئة

8 0 1 7 استطاع املوقع

11 0 0 11 فحص املواد
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مقدمي الخدمات الفنية املصنفين
 حسب املجال والفئة لعام 2020

مجال األبنية
العدد الكلي )22(                                                               الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

شركة بيطار مهندسون مستشارون 29

313"ACE" املكتب الهندسي اإلستشاري العاملي

شركة دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية417

شركة الدار العربية للهندسة520

مكتب وهيب مدانات624

شركة االئتاف لاستشارات الهندسية725

شركة ركن الهندسة827

شركة سيجما مهندسون مستشارون929

1039)Engicon( شركة املستشار للهندسة

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 1142

مكتب الصخرة املشرفة مهندسون مستشارون1271

شركة ركن األردن لاستشارت الهندسية1391

مكتب التصميم البيئي لاستشارات الهندسية1494

شركة مكتب جمال الشخشير لإلستشارات الهندسية وتخطيط املدن15100

شركة سبيل الهندسة 16140

شركة الباحة لاستشارات الهندسية17150

شركة الناصر مهندسون استشاريون18168

مكتب فارس بقاعين الهندسي19172

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية20175

سمات لاستشارات الهندسية / شركة عصام عيتاني وشركاه 21188

شركة أرابتك جردانة للبيئة املبنية 22189
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مجال األبنية
العدد الكلي )6(                                                               الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مؤسسة منار مهندسون ومستشارون123

مكتب املهندس علي أبو عنزة296

دار التخطيط لإلستشارات الهندسية / شركة الخريس والعاصي لاستشارات الهندسية  3109

ديران ومصري مهندسون مستشارون/ شركة وسكرتشيان واملصري4114

شركة دارة عمان العربية للهندسة5154

مؤسسة الطراونة الهندسية6177

مجال األبنية
العدد الكلي )5(                                                                     الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مؤسسة الجذور للهندسة1102

املختصون للتصميم الهندسي / شركة مازن شاكر املهتدي وشركاه 2166

شركة املهندس للعمارة الحديثة واالستشارات3182

شركة أمتار الهندسية4193

مكتب اإلطار الهندسي / شركة نبهان وجرادات 5196

مجال طرق
العدد الكلي )10(                                                                الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

113"ACE" املكتب الهندسي اإلستشاري العاملي

شركة دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية217

شركة االئتاف لإلستشارات الهندسية325

شركة سيجما مهندسون مستشارون429

539)Engicon( شركة املستشار للهندسة

مركز اإلستشارات الهندسية640

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 742

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون8162

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية9175

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة 10190
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مجال طرق
العدد الكلي )1(                                                                       الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة بيطار مهندسون مستشارون 19

مجال طرق
العدد الكلي )1(                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ركن الهندسة127

مجال املياه والصرف الصحي
العدد الكلي )13(                                                                       الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

113"ACE" املكتب الهندسي اإلستشاري العاملي

شركة دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية217

شركة الدار العربية للهندسة320

شركة االئتاف لإلستشارات الهندسية425

شركة ركن الهندسة527

شركة سيجما مهندسون مستشارون629

739)Engicon( شركة املستشار للهندسة

مركز االستشارات الهندسية840

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 942

شركة الشرق لاستشارات و التصاميم الهندسية10159

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون11162

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية12175

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة 13190

مجال الكهروميكانيك
العدد الكلي )1(                                                                             الفئة األولى 

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

1165”UCS“ شركة العامة لاستشارات الهندسية
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 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

1165”UCS“ شركة العامة لاستشارات الهندسية
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مجال البيئة
العدد الكلي )14(                                                                          الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة بيطار مهندسون مستشارون 19

شركة دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية217

شركة الدار العربية للهندسة320

شركة سيجما مهندسون مستشارون429

539)Engicon( شركة املستشار للهندسة

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 642

مكتب الشامل للهندسة7129

8147"ECO" شركة االتجاهات الجديدة لاستشارات

شركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة9157

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون10162

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية11175

الشركة الحديثة للحلول البيئية / اإلحتواء للحلول البيئية12184

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة 13190

شركة البدائل املستدامة لاستشارات البيئية14192

مجال البيئة
العدد الكلي )1(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

حمى الستشارات البيئة واإلدارة  / شركة اللبدي وحمدان1174

مجال الهندسة املتخصصة / عمارة األبنية

العدد الكلي )5(                                                                     الفئة األولى )ب(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ميسم معماريون ومهندسون1178

شركة ثاثة جيم لاستشارات الهندسية 2181

مكتب املهندس زكي سيد أحمد الهندسي3186

مكتب عماد الدباس الهندسي4194

شركة العمارة املستدامة للتصميم وإدارة املشاريع5195
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مجال الهندسة املتخصصة / عمارة األبنية
العدد الكلي )1(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مكتب الدسوقي مهندسون مستشارون1183

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة االنشائية

العدد الكلي )3(                                                                    الفئة األولى )ب(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ميسم معماريون ومهندسون1178

القاق مهندسون مستشارون / مكتب نزيه تيسير سليمان القاق الهندسي2187

مكتب أساس للهندسة3191

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة االنشائية
العدد الكلي )1(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مكتب الدسوقي مهندسون مستشارون1183

مجال الهندسة املتخصصة / إدارة املشاريع
العدد الكلي )1(                                                                 الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ثاثة جيم لاستشارات الهندسية 1181

مجال الهندسة املتخصصة / تخطيط املدن
العدد الكلي )3(                                                                       الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

شركة سيجما مهندسون مستشارون229

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 342
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مجال البيئة
العدد الكلي )14(                                                                          الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة بيطار مهندسون مستشارون 19

شركة دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية217

شركة الدار العربية للهندسة320

شركة سيجما مهندسون مستشارون429

539)Engicon( شركة املستشار للهندسة

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 642

مكتب الشامل للهندسة7129

8147"ECO" شركة االتجاهات الجديدة لاستشارات

شركة الروابي الستشارات البيئة والطاقة9157

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون10162

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية11175

الشركة الحديثة للحلول البيئية / اإلحتواء للحلول البيئية12184

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة 13190

شركة البدائل املستدامة لاستشارات البيئية14192

مجال البيئة
العدد الكلي )1(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

حمى الستشارات البيئة واإلدارة  / شركة اللبدي وحمدان1174

مجال الهندسة املتخصصة / عمارة األبنية

العدد الكلي )5(                                                                     الفئة األولى )ب(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ميسم معماريون ومهندسون1178

شركة ثاثة جيم لاستشارات الهندسية 2181

مكتب املهندس زكي سيد أحمد الهندسي3186

مكتب عماد الدباس الهندسي4194

شركة العمارة املستدامة للتصميم وإدارة املشاريع5195
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مجال الهندسة املتخصصة / عمارة األبنية
العدد الكلي )1(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مكتب الدسوقي مهندسون مستشارون1183

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة االنشائية

العدد الكلي )3(                                                                    الفئة األولى )ب(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ميسم معماريون ومهندسون1178

القاق مهندسون مستشارون / مكتب نزيه تيسير سليمان القاق الهندسي2187

مكتب أساس للهندسة3191

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة االنشائية
العدد الكلي )1(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مكتب الدسوقي مهندسون مستشارون1183

مجال الهندسة املتخصصة / إدارة املشاريع
العدد الكلي )1(                                                                 الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ثاثة جيم لاستشارات الهندسية 1181

مجال الهندسة املتخصصة / تخطيط املدن
العدد الكلي )3(                                                                       الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

شركة سيجما مهندسون مستشارون229

شركة اتحاد املستشارين للهندسة والبيئة 342
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مجال الهندسة املتخصصة / تصميم داخلي
العدد الكلي )2(                                                                            الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة الناصر مهندسون استشاريون1168

مكتب فارس بقاعين الهندسي2172

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة اإلدارية
العدد الكلي )1(                                                                            الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

مجال فحص املواد

العدد الكلي )1(                                                                        الفئة األولى )أ(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

املركز العربي للدراسات الهندسية / عّمان11002

مجال فحص املواد
العدد الكلي )10(                                                                     الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

عدنان سليمان بدران وشريكه / اربد11004

املركز الدولي للدراسات الهندسية الجيولوجية / عّمان21006

مكتب كراسنة الهندسي / إربد31013

مختبرات األردن الفنية الهندسية / عّمان41016

املختبرات الهندسية الحديثة / عّمان51017

مركز ماس للفحوصات الهندسية / عّمان61018

مختبرات الجنوب الهندسية لفحص التربة / الكرك71019

مكتب املحور الهندسي للدراسات / عّمان81020

مركز الجسر العربي للدراسات الهندسية / عّمان91037

شركة الكورنثي لاستشارات الهندسية / عّمان101038
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مجال استطاع املوقع
العدد الكلي )3(                                                                   الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

املركز العربي للدراسات الهندسية / عّمان11002

املركز الدولي للدراسات الهندسية الجيولوجية / عّمان21006

شركة مسبار األردن لإلستشارات الجيوهندسية / عّمان31039

مجال استطاع املوقع
العدد الكلي )4(                                                                    الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مختبرات األردن الفنية الهندسية / عّمان11016

مختبرات الجنوب الهندسية لفحص التربة / الكرك21019

مكتب املحور الهندسي للدراسات / عّمان31020

مركز الجسر العربي للدراسات الهندسية / عّمان41037

مجال استطاع املوقع
العدد الكلي )1(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

املختبرات الهندسية الحديثة / عّمان11017
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مجال الهندسة املتخصصة / تصميم داخلي
العدد الكلي )2(                                                                            الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة الناصر مهندسون استشاريون1168

مكتب فارس بقاعين الهندسي2172

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة اإلدارية
العدد الكلي )1(                                                                            الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

مجال فحص املواد

العدد الكلي )1(                                                                        الفئة األولى )أ(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

املركز العربي للدراسات الهندسية / عّمان11002

مجال فحص املواد
العدد الكلي )10(                                                                     الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

عدنان سليمان بدران وشريكه / اربد11004

املركز الدولي للدراسات الهندسية الجيولوجية / عّمان21006

مكتب كراسنة الهندسي / إربد31013

مختبرات األردن الفنية الهندسية / عّمان41016

املختبرات الهندسية الحديثة / عّمان51017

مركز ماس للفحوصات الهندسية / عّمان61018

مختبرات الجنوب الهندسية لفحص التربة / الكرك71019

مكتب املحور الهندسي للدراسات / عّمان81020

مركز الجسر العربي للدراسات الهندسية / عّمان91037

شركة الكورنثي لاستشارات الهندسية / عّمان101038
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مجال استطاع املوقع
العدد الكلي )3(                                                                   الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

املركز العربي للدراسات الهندسية / عّمان11002

املركز الدولي للدراسات الهندسية الجيولوجية / عّمان21006

شركة مسبار األردن لإلستشارات الجيوهندسية / عّمان31039

مجال استطاع املوقع
العدد الكلي )4(                                                                    الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مختبرات األردن الفنية الهندسية / عّمان11016

مختبرات الجنوب الهندسية لفحص التربة / الكرك21019

مكتب املحور الهندسي للدراسات / عّمان31020

مركز الجسر العربي للدراسات الهندسية / عّمان41037

مجال استطاع املوقع
العدد الكلي )1(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

املختبرات الهندسية الحديثة / عّمان11017



الفصل الثامن

المقاولون المصنفون لدى الدائرة حسب 
المجال واإلختصاص والفئة
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المقاولون المصنفون لدى الدائرة حسب 
المجال واإلختصاص والفئة
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أعداد املقاولين املرخصين لعام 2020

 من 2020/1/1   الى 2020/12/31املرخصون

91مهندس مع شركاء

5شريك سابق

31 تحويل من مؤسسة الى شركة وبالعكس

8شركات اجنبية

5شريك يحمل دبلوم

79مهندس

219املجموع
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أعداد املقاولين املرخصين لعام 2020

 من 2020/1/1   الى 2020/12/31املرخصون

91مهندس مع شركاء

5شريك سابق

31 تحويل من مؤسسة الى شركة وبالعكس

8شركات اجنبية

5شريك يحمل دبلوم

79مهندس

219املجموع
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املقاولين املصنفين حسب االختصاص
املجال ابنية

تخصص اعمال ديكور

العدد الكلي )8(                                                                            الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت1156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت2207

شركة حبش - دير للمقاوالت ذ.م.م3219

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م4449

شركة ضرار الصرايره واوالده /ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات5574

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م6748

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م7986

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائيه ذ . م . م81272

تخصص اعمال ديكور
العدد الكلي )8(                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات167

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه2459

شركة شمسي  الشركسي وشريكه / شركس للمقاوالت االنشائية31136

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت41295

شركة شركة دار عمان للديكور ذ.م.م51366

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م.61706

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م72746

شركة اركان للمقاوالت ذ.م.م83093

تخصص األبنية الجاهزة
العدد الكلي )3(                                                                             الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م1149

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة2277

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ . م . م /صبري فرح الدوليه31539

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

167

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )93(                                                                         الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة علي كريم وولده / علي كريم لانشاءات11

شركة محمد الرواشدة واوالده / محمد الرواشده واوالده للمقاوالت211

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م314

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م.416

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ.م.م517

شركة الوطنية لانشاءات ذ.م.م623

مؤسسة طحاينه للتعهدات / شركة محمد طحاينه وشركاه724

شركة صعب الحياري وشركاه/املجموعة املتحدة لانشاءات841

 مسنات للهندسة والتعهدات955

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة1062

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م1170

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات1272

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.1376

شركة االنشاءات الفنية العربية1484

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة1594

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ . م . م .16105

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م17115

شركة سماره ويوسف للمقاوالت ذ . م . م / املنيب للمقاوالت االنشائية18116

شركة تيسير ابو عرجه وشركاه / مؤسسة ابو عرجه للمقاوالت االنشائية19142

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.20144

شركة املشاريع املتحدة21155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت22156

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت23179

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه24181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م25185

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت26207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء27210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ . م . م28211

شركة جرف للتعهدات ذ م م29216

شركة حبش - دير للمقاوالت ذ.م.م30219
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املقاولين املصنفين حسب االختصاص
املجال ابنية

تخصص اعمال ديكور

العدد الكلي )8(                                                                            الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت1156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت2207

شركة حبش - دير للمقاوالت ذ.م.م3219

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م4449

شركة ضرار الصرايره واوالده /ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات5574

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م6748

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م7986

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائيه ذ . م . م81272

تخصص اعمال ديكور
العدد الكلي )8(                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات167

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه2459

شركة شمسي  الشركسي وشريكه / شركس للمقاوالت االنشائية31136

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت41295

شركة شركة دار عمان للديكور ذ.م.م51366

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م.61706

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م72746

شركة اركان للمقاوالت ذ.م.م83093

تخصص األبنية الجاهزة
العدد الكلي )3(                                                                             الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م1149

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة2277

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ . م . م /صبري فرح الدوليه31539
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تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )93(                                                                         الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة علي كريم وولده / علي كريم لانشاءات11

شركة محمد الرواشدة واوالده / محمد الرواشده واوالده للمقاوالت211

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م314

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م.416

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ.م.م517

شركة الوطنية لانشاءات ذ.م.م623

مؤسسة طحاينه للتعهدات / شركة محمد طحاينه وشركاه724

شركة صعب الحياري وشركاه/املجموعة املتحدة لانشاءات841

 مسنات للهندسة والتعهدات955

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة1062

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م1170

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات1272

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.1376

شركة االنشاءات الفنية العربية1484

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة1594

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ . م . م .16105

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م17115

شركة سماره ويوسف للمقاوالت ذ . م . م / املنيب للمقاوالت االنشائية18116

شركة تيسير ابو عرجه وشركاه / مؤسسة ابو عرجه للمقاوالت االنشائية19142

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.20144

شركة املشاريع املتحدة21155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت22156

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت23179

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه24181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م25185

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت26207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء27210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ . م . م28211

شركة جرف للتعهدات ذ م م29216

شركة حبش - دير للمقاوالت ذ.م.م30219
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املشاريع الهندسية ذ . م . م31228

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م32233

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت33274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(34275

شركة حسين مقدادي وشريكه ذ م م35287

شركة نجار الصناعية التجارية /ماجما للصناعات الهندسية36294

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م.37318

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م38357

شركة ورثة خليل اسحق محمد الفاخوري - مؤسسة سند للتعهدات العامة39376

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده 40423

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة41426

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م42449

شركة عمون للمقاوالت ذ. م.م.43452

شركة الشاعر للتعهدات العامة44453

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه45459

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .46472

مؤسسة عبداهلل الطباع للصيانة والتعهدات/ عبد اهلل محمد نصوح امين الطباع47481

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت48572

شركة ضرار الصرايره واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات49574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م50624

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات / شركة الطعاني وشديفات51633

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م52748

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م53756

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور54786

شركة االعمار للمقاوالت  ذ . م . م55790

شركة انس العناني وشركاه56795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م57819

مكتب هندسة الواحة / فواز فرح خليل املدانات58822

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م59823

شركة حمد وموسى عطيه القيسي60876

العقد للمقاوالت61904

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ . م . م62906
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م63986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ.م.م641031

شركة اوميغا للمقاوالت ذ . م . م651050

شركة الساكت واللوزي661121

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية( ذ.م.م /مؤسسة دجلة للمقاوالت 671137
االنشائية

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد681148

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م691158

شركة الحواري للمقاوالت ذ.م.م701191

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م / مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون711227

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائيه ذ . م . م721272

شركة البيت للتعهدات ذ . م . م731299

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م / مؤسسة املهندس ايمن الخضيري للمقاوالت741317

جهشان للهندسة واملقاوالت / شركة برفيليوس جهشان ذ . م . م751362

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة761384

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م771411

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ . م . م /صبري فرح الدوليه781539

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك791650

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م801665

شركة صاح خلف الحجاج وشركاه811702

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م821704

شركة سماح للمقاوالت ذ. م. م831763

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه841775

شركة درويش بسيسو و شركاه851826

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م862013

شركة محمد يوسف احمد القاموق وشريكه / القاموق للمقاوالت اإلنشائية872157

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م882235

شركة عزمي الزريقات و شركاه892386

شركة اوتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م902553

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م912593

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية923292

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م933390
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املشاريع الهندسية ذ . م . م31228

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م32233

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت33274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(34275

شركة حسين مقدادي وشريكه ذ م م35287

شركة نجار الصناعية التجارية /ماجما للصناعات الهندسية36294

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م.37318

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م38357

شركة ورثة خليل اسحق محمد الفاخوري - مؤسسة سند للتعهدات العامة39376

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده 40423

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة41426

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م42449

شركة عمون للمقاوالت ذ. م.م.43452

شركة الشاعر للتعهدات العامة44453

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه45459

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .46472

مؤسسة عبداهلل الطباع للصيانة والتعهدات/ عبد اهلل محمد نصوح امين الطباع47481

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت48572

شركة ضرار الصرايره واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات49574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م50624

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات / شركة الطعاني وشديفات51633

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م52748

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م53756

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور54786

شركة االعمار للمقاوالت  ذ . م . م55790

شركة انس العناني وشركاه56795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م57819

مكتب هندسة الواحة / فواز فرح خليل املدانات58822

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م59823

شركة حمد وموسى عطيه القيسي60876

العقد للمقاوالت61904

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ . م . م62906
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م63986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ.م.م641031

شركة اوميغا للمقاوالت ذ . م . م651050

شركة الساكت واللوزي661121

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية( ذ.م.م /مؤسسة دجلة للمقاوالت 671137
االنشائية

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد681148

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م691158

شركة الحواري للمقاوالت ذ.م.م701191

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م / مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون711227

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائيه ذ . م . م721272

شركة البيت للتعهدات ذ . م . م731299

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م / مؤسسة املهندس ايمن الخضيري للمقاوالت741317

جهشان للهندسة واملقاوالت / شركة برفيليوس جهشان ذ . م . م751362

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة761384

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م771411

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ . م . م /صبري فرح الدوليه781539

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك791650

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م801665

شركة صاح خلف الحجاج وشركاه811702

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م821704

شركة سماح للمقاوالت ذ. م. م831763

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه841775

شركة درويش بسيسو و شركاه851826

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م862013

شركة محمد يوسف احمد القاموق وشريكه / القاموق للمقاوالت اإلنشائية872157

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م882235

شركة عزمي الزريقات و شركاه892386

شركة اوتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م902553

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م912593

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية923292
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تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )75(                                                                         الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه138

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت473

شركة سليم و وليد الشلبي و شركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة594

مؤسسة نمر للمقاوالت - شركة ابناء ثلجي النمري6101

شركة الحديثة لانشاءات املدنية ذ . م . م7103

شركة محمد الدردساوي واوالده للمقاوالت8127

شركة عدنان كريشان واوالده9136

شركة سلواني للتجارة والتعهدات10137

مؤسسة املشاعل للمقاوالت - شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت11153

الشركة الحديثة للتعهدات الهندسية ذ . م . م12171

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت13243

شركة الكركي للتعهدات14259

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م15292

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م16329

مؤسسة سمير حصوه للتعهدات واإلسكان17368

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م18404

شركة خلدون شيخ االرض وشركاه19498

بشرى للهندسة واملقاوالت / شركة عمر غازي عبابنه وشركاه20553

شركة ثيودور الدير ومشاركوه /املؤسسة البحرانية للصيانة واملقاوالت21595

شركة اسماعيل الهرش وشركاه / مؤسسة اسماعيل للمقاوالت والصيانة العامة22601

مؤسسة ابو حجله للمقاوالت العامه / سامي هاني يوسف ابو حجله23648

شركة احمد سليم عطيه الطراونه وشركاه/ مؤسسة العهد للمقاوالت24658

مكتب عمره للهندسة واالنشاءات/شركة محمد صاح الدين عميره وشركاه25699

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى26727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان27740

شركة محمد احمد اللوزي واوالده / مؤسسة االيمان للمقاوالت28741

شركة ابراهيم ابو ارشيد وشركاه ذ . م . م29788

شركة علي بركات واوالده / مؤسسة بركات للمقاوالت30804
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية31818

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده / محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده 32831
للمقاوالت

مؤسسة الثغر للمقاوالت / شركة غزالة وابو هليل33833

شركة ماهر الجاغوب وكمال عطيات/ مؤسسة الجاغوب لانشاءات34849

مؤسسة القلعة للمقاوالت / شركة خالد ابو نواس وشريكته35853

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت / بسام موسى مصطفى فرحان36854

مؤسسة امجد حدادين للمقاوالت / أمجد حنا خلف حدادين37878

مؤسسة زياد الحجاج للمقاوالت اإلنشائية / زياد محمد حمدان الحجاج38891

شركة ورثة امجد املدانات  / االقواس الهندسية للمقاوالت39947

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة40958

مؤسسة ابو ارشيد للمقاوالت/ محمود محمود محمد ابو ارشيد41971

شركة يوسف احمد البستنجي واخيه  ذ.م.م42972

املؤسسة العصرية لانظمة االنشائية / هاني نهار ميخائيل السمارنة431022

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم الحسن441025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عوده الشقارين451093

شركة فايز الجندي وشركاه / فايز الجندي للمقاوالت461109

مؤسسة صحاري للمقاوالت/ شركة سامي مدروس وشريكه ذ.م.م471119

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعين واشرف الشرفاء481268

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت491295

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م501334

شركة الروضة العربية املتحدة للمقاوالت ذ . م . م511379

شركة رامي زيادين وشركاه / رامي  زيادين وشركاه للمقاوالت521416

املؤسسة االقليمية للتعهدات العامة / شركة فتحي الرواشده وشركاه531476

شركة الحجة وهاها  ذ.م.م  / مؤسسة سبتي للمقاوالت541502

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت -  زايد محمود عبد الرحمن زايد551525

شركة خالد وفيصل املرايات561567

مؤسسة طارق ابو شهاب للمقاوالت / طارق خليل محمد ابو شهاب571684

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكفعبد الرزاق خليل ابو 581694
حجر

شركة مخلد املجالي وشريكه / مؤسسة الريف للمقاوالت591708

شركة محمد عبد الحميد فراش واوالده / فراش للمقاوالت االنشائيه601730
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عبد املعطي محمد فاضل وشركاه611796

شركة داوود والزواوي / التقنية املتجددة للمقاوالت621872

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت631896

شركة الساهر للمقاوالت  ذ.م.م641990

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية652019

مؤسسة علي خليفه للمقاوالت / علي احمد صالح خليفه662091

شركة الانهائية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م672258

شركة يوسف داود محمد وشريكه ذ . م . م682333

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه692358

شركة عوض داود الطراونة وشركاه ذ .م .م702380

شركة الجبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م713003

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م723005

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م733070

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م743498

شركة احمد موسى العزه وشركاه / العزه للمقاوالت753574

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )131(                                                                         الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الصاح للمقاوالت الهندسية / شركة نبيل طوقان وشركاه125

شركة سامركو للتعهدات العامة236

مؤسسة سمور لابنية واملقاوالت / احمد خميس عمر سمور337

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م475

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م.578

شركة الوشاحي للتعهدات6102

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م7118

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م8149

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م9151

 شركة عيسى بوشه وشركاه - مؤسسة بوشه للمقاوالت10161

الظاهر للهندسة واملقاوالت11231

شركة  ابناء عبد اهلل الحوراني12253

شركة اليف ابو نواس واوالده13257

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

173

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م14262

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات15268

مؤسسة بشار الهندسية للمقاوالت/جمال كامل عزيز خليل16269

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه17306

شركة سامح مدانات وشركاه - شركة سامح  للتعهدات18308

شركة ورثة احمد سليم الطراونة19324

املؤسسة املعمارية للمقاوالت / شركة عبد الحكيم راجح جوده السكايف وشركاه20328

شركة فراس يوسف الشرايري وشريكته21339

شركة الفيروز االردنية للمقاوالت22348

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م23349

شركة محمد راجي العبويني وشريكه24352

مؤسسة الخليج للمقاوالت /عبداملنعم محمد سعيد حمدان25360

مؤسسة لبيب للمقاوالت/موفق عبدالحميد لبيب لبيب26382

شركة ماجد احمد املحاميد وشركاه27396

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م28403

شركة زعمط للمقاوالت العامة29438

مؤسسة محمد ابراهيم كريم الطراونة / محمد ابراهيم كريم الطراونة30439

مؤسسة "محمد يعقوب" صاح للمقاوالت / " محمد يعقوب" اسحق يعقوب صاح31519

شركة محمد الداني وشركاه32561

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه33647

شركة موسى جيوسي وشركاه34692

مؤسسة االوراس للمقاوالت االنشائية / شركة عدنان العسعس واوالده35728

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة36787

الشركة الريادية للهندسة واملقاوالت ذ . م . م37805

مؤسسة الحسام للتعهدات العامة /توفيق ابراهيم سليمان ابو محفوظ38834

شركة محمد السيد احمد وشركاه39838

شركة واصف هال عميش وشريكه / البركة للمقاوالت40857

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم41859

مؤسسة فتحي نمر للمقاوالت / فتحي عبد العفو احمد نمر42862

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه43901

مكتب مصعب للتعهدات / خالد حسن محمد ابو نواس44910

عبود للمقاوالت االنشائية / شركة "محمد أمين "  بني نصر وشركاه45912
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شركة عبد املعطي محمد فاضل وشركاه611796

شركة داوود والزواوي / التقنية املتجددة للمقاوالت621872

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت631896

شركة الساهر للمقاوالت  ذ.م.م641990

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية652019

مؤسسة علي خليفه للمقاوالت / علي احمد صالح خليفه662091

شركة الانهائية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م672258

شركة يوسف داود محمد وشريكه ذ . م . م682333

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه692358

شركة عوض داود الطراونة وشركاه ذ .م .م702380

شركة الجبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م713003

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م723005

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م733070

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م743498

شركة احمد موسى العزه وشركاه / العزه للمقاوالت753574

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )131(                                                                         الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الصاح للمقاوالت الهندسية / شركة نبيل طوقان وشركاه125

شركة سامركو للتعهدات العامة236

مؤسسة سمور لابنية واملقاوالت / احمد خميس عمر سمور337

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م475

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م.578

شركة الوشاحي للتعهدات6102

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م7118

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م8149

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة زهير وزهدي طبيب للمقاوالت ذ.م.م9151

 شركة عيسى بوشه وشركاه - مؤسسة بوشه للمقاوالت10161

الظاهر للهندسة واملقاوالت11231

شركة  ابناء عبد اهلل الحوراني12253

شركة اليف ابو نواس واوالده13257
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شركة ورثة احمد سليم الطراونة19324

املؤسسة املعمارية للمقاوالت / شركة عبد الحكيم راجح جوده السكايف وشركاه20328

شركة فراس يوسف الشرايري وشريكته21339

شركة الفيروز االردنية للمقاوالت22348

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م23349

شركة محمد راجي العبويني وشريكه24352
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شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة36787

الشركة الريادية للهندسة واملقاوالت ذ . م . م37805

مؤسسة الحسام للتعهدات العامة /توفيق ابراهيم سليمان ابو محفوظ38834

شركة محمد السيد احمد وشركاه39838

شركة واصف هال عميش وشريكه / البركة للمقاوالت40857

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم41859

مؤسسة فتحي نمر للمقاوالت / فتحي عبد العفو احمد نمر42862
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة امليادين للمقاوالت / شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت46929

شركة موسى حمود الطراونه واوالده / موسى حمود الطراونه واوالده للمقاوالت االنشائية47937

شركة سمير خشان وشركاه48985

مؤسسة الرواد للهندسة واملقاوالت - شركة نجاد النابلسي وخالد الزعباوي49988

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد501006

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل511013

مؤسسة سامي الحايف للمقاوالت / سامي محمد عيسى الحايف521051

شركة شمسي  الشركسي وشريكه / شركس للمقاوالت االنشائية531136

شركة عماد الجندي وشركاه / مؤسسة الجندي للعزل والصيانة541159

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية551174

مؤسسة الهديل للمقاوالت / جميل محمد خليل سامه561186

شركة رشدي عبدالواحد ومحمود عنايه/مؤسسة املدار الهندسية للمقاوالت571237

شركة نادر و اميل البرقان / البرقان للمقاوالت581284

شركة صالح احمد الطراونة وأوالده591289

شركة فتحي الحسن وشركاه/املؤسسة الثنائية للمقاوالت601360

شركة خالد حدادين وشركاه / ناجي للمقاوالت611363

شركة السيف للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م.621375

شركة ورثة ديب عيسى محمود اشلق / مؤسسة اشلق للتعهدات631385

مؤسسة االعمدة للمقاوالت الهندسية / محمد سمير محمد علي جعاره641402

شركة محمد البشير وشريكه / التكاملية للمقاوالت االنشائية651427

 شامي وحياري للمقاوالت االنشائية/ شركة شامي وحياري661428

مؤسسة إتحاد املهندسين للهندسة واالنشاءات/ شركة رائد ومحمد القطامين671483

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عوده سليمان الشوبكي681521

مؤسسة جمال عبد العزيز النجار للهندسة واملقاوالت / جمال عبد العزيز حسن النجار691558

شركة ترشيحا للمقاوالت ذ . م . م701622

شركة الوجدان للمقاوالت ذ.م.م711627

شركة خالد عناد القيسي ورأفت عناد القيسي/مؤسسة املقاول االردني 721661
للمقاوالت واعمال البناء

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م731673

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة / صبري عبد اهلل محمود حسين741705

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م.751706

شركة انظمة املباني املتطورة للمقاوالت ذ.م.م761710
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اسم املقاولالتصنيف

شركة االعمار الفنية املحدودة ذ.م.م771735

مؤسسة احمد محمود ابراهيم خضرو للهندسة واملقاوالت781747

مؤسسة عبد الحكيم خطاب للمقاوالت االنشائية / عبد الحكيم حامد احمد خطاب791798

شركة داليا للمقاوالت ذ.م.م / داليا للمقاوالت801831

شركة صابر الحواتمه وشريكه / الطريق السريع للمقاوالت االنشائية811846

شركة خالد واسامة حسن / مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية821857

شركة الرفايعه للهندسة واملقاوالت / شركة ماهر محمد الرفايعه وخالد وليد الغايني831860

مؤسسة ايمن زياده للمقاوالت االنشائية / ايمن يونس سلمان زياده841873

شركة االنوار للمقاوالت / شركة عبد اهلل املعابره واوالده851878

شركة صاح الحسني ودالل الحسني / باب العامود للهندسة واملقاوالت861883

شركة ديبا لانشاءات ذ . م . م871918

مؤسسة محمد صالح للمقاوالت  / محمد خير سليم محمود ابو حسين881938

شركة وليد خلف وشريكه / سيبال للمقاوالت891945

شركة نصر ارشيدات وأوالده ذ . م . م901955

شركة رائد الصايغ وسليمان الشجراوي / النبأ للمقاوالت االنشائية911961

شركة طارق الكسواني وشركاه / ريماس للهندسة واملقاوالت921983

شركة السباعية للمقاوالت  ذ . م . م .931986

شركة ايمن الكساسبة وشركاه / التاج الذهبي للمقاوالت االنشائية941995

شركة االوابين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م951996

مؤسسة عاطف ابو ردن للمقاوالت / عاطف عارف سليمان ابو ردن962014

شركة عبد اهلل البيايضه وشركاه / الغدير للمقاوالت االنشائية972088

شركة سالم الصويص ورامي ابو حجله982122

شركة صخر الكلوب وشريكه / الطيف للمقاوالت االنشائية992194

شركة اراده للمقاوالت ذ . م . م1002202

مؤسسة رمزي زبانه للمقاوالت  / رمزي فؤاد جورج زبانه1012252

شركة يزيد الصرايرة وشركاه / الفج للمقاوالت االنشائية1022269

شركة المار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م / طريق االسناد للمقاوالت1032310

شركة توفيق ومحمود الطراونة1042411

مؤسسة عبد الحافظ للمقاوالت االنشائية / عماد حسين يوسف عبد الحافظ1052415

شركة فراغات للمقاوالت ذ . م . م1062446

شركة ايا لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م1072458

مؤسسة محمد حسن حمدان لابنية واملقاوالت / محمد حسن عطا حمدان1082482
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شركة عبد اهلل البيايضه وشركاه / الغدير للمقاوالت االنشائية972088

شركة سالم الصويص ورامي ابو حجله982122

شركة صخر الكلوب وشريكه / الطيف للمقاوالت االنشائية992194

شركة اراده للمقاوالت ذ . م . م1002202

مؤسسة رمزي زبانه للمقاوالت  / رمزي فؤاد جورج زبانه1012252

شركة يزيد الصرايرة وشركاه / الفج للمقاوالت االنشائية1022269

شركة المار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م / طريق االسناد للمقاوالت1032310

شركة توفيق ومحمود الطراونة1042411

مؤسسة عبد الحافظ للمقاوالت االنشائية / عماد حسين يوسف عبد الحافظ1052415

شركة فراغات للمقاوالت ذ . م . م1062446

شركة ايا لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م1072458

مؤسسة محمد حسن حمدان لابنية واملقاوالت / محمد حسن عطا حمدان1082482
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خالد صقر واحمد خريسات / خريسات وصقر الهندسية للمقاوالت1092500

شركة ابراهيم احمد الصفدي وشركاه / الصفدي وشركاه للمقاوالت االنشائية1102501

شركة توليدو للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1112525

شركة باب الحاره للمقاوالت ذ.م.م1122613

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ. م. م1132618

شركة الهندسة الوصفية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1142644

شركة الشيار لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م1152686

شركة الداعمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1162725

شركة ابراج العالم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1172831

شركة ادم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1182840

شركة امكان للمشاريع واالنشاءات املتعددة ذ.م.م1192892

شركة كتالونيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / كتالونيا للمقاوالت االنشائية1202923

شركة محمد عبد الجليل الكساسبه وشريكه / محمد الكساسبة للمقاوالت االنشائية1212925

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1222965

شركة سليمان الحوري وشريكته / التكوير للهندسة واملقاوالت1233072

شركة االطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1243153

شركة القيصر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1253185

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية1263310

شركة موندو لانشاءات1273439

شركة مشاريع عمان للمقاوالت ذ.م.م1283476

شركة البعد الثالث للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1293499

مؤسسة رأفت الجعفري للمقاوالت االنشائية / رأفت عبد الوهاب ابراهيم الجعفري1303871

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه1314062
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تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )788(                                                                        الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد محمود ربيع وشركاه110

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيكية / أحمد سالم حسان الشخاتره212

شركة يونس محمد ابو نواس وشركاه318

البوصله للهندسة واالنشاءات / انور سليم سعيد حسونه421

مؤسسة الهال للتعهدات العامة / شركة يوسف اغنيم وشركاه للمقاوالت530

شركة وائل الشنطي وشريكه/مجموعة الشنطي الهندسية646

شركة تيسير خرفان و محمود عبد القادر753

شركة نجيب عمارين وشركاه للتعهدات895

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده998

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م10114

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م11143

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م12184

شركة محمد فضالة وشركاه13188

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م14217

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه15223

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات16236

شركة محمد عبد الرحيم العمري وشركاه17244

شركة عبد الكريم النسور وشريكه / مكتب النسور للتعهدات18254

شركة ادريس البيايضه واوالده / ادريس البيايضة و أوالده19260

شركة النوايسة للتعهدات20310

شركة احمد محمد املعابره وشركاه21311

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعوري22325

مؤسسة الشايب للمقاوالت / سامي رباح ابراهيم الشايب23354

مكتب محمد عبد اهلل املهتدي للتعهدات / محمد عبد اهلل سامه املهتدي24391

شركة ابراهيم كريشان وشريكه25407

نسر الشمال للمقاوالت االنشائية - شركة اكرم حداد وشريكه26411

شركة فرح الربضي وشركاه27436

كرزون للتعهدات العامة / شركة وليد الكرزون وشريكه28456

مؤسسة حسان زريقات للمقاوالت االنشائية / حسان يعقوب صبح زريقات29463

مؤسسة سايطه للمقاوالت - شركة سايطة أبناء عم30478
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خالد صقر واحمد خريسات / خريسات وصقر الهندسية للمقاوالت1092500

شركة ابراهيم احمد الصفدي وشركاه / الصفدي وشركاه للمقاوالت االنشائية1102501

شركة توليدو للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1112525

شركة باب الحاره للمقاوالت ذ.م.م1122613

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ. م. م1132618

شركة الهندسة الوصفية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1142644

شركة الشيار لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م1152686

شركة الداعمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1162725

شركة ابراج العالم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1172831

شركة ادم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1182840

شركة امكان للمشاريع واالنشاءات املتعددة ذ.م.م1192892

شركة كتالونيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / كتالونيا للمقاوالت االنشائية1202923

شركة محمد عبد الجليل الكساسبه وشريكه / محمد الكساسبة للمقاوالت االنشائية1212925

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1222965

شركة سليمان الحوري وشريكته / التكوير للهندسة واملقاوالت1233072

شركة االطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1243153

شركة القيصر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1253185

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية1263310

شركة موندو لانشاءات1273439

شركة مشاريع عمان للمقاوالت ذ.م.م1283476

شركة البعد الثالث للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1293499

مؤسسة رأفت الجعفري للمقاوالت االنشائية / رأفت عبد الوهاب ابراهيم الجعفري1303871

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه1314062
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تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )788(                                                                        الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد محمود ربيع وشركاه110

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيكية / أحمد سالم حسان الشخاتره212

شركة يونس محمد ابو نواس وشركاه318

البوصله للهندسة واالنشاءات / انور سليم سعيد حسونه421

مؤسسة الهال للتعهدات العامة / شركة يوسف اغنيم وشركاه للمقاوالت530

شركة وائل الشنطي وشريكه/مجموعة الشنطي الهندسية646

شركة تيسير خرفان و محمود عبد القادر753

شركة نجيب عمارين وشركاه للتعهدات895

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده998

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م10114

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م11143

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م12184

شركة محمد فضالة وشركاه13188

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م14217

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه15223

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات16236

شركة محمد عبد الرحيم العمري وشركاه17244

شركة عبد الكريم النسور وشريكه / مكتب النسور للتعهدات18254

شركة ادريس البيايضه واوالده / ادريس البيايضة و أوالده19260

شركة النوايسة للتعهدات20310

شركة احمد محمد املعابره وشركاه21311

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعوري22325

مؤسسة الشايب للمقاوالت / سامي رباح ابراهيم الشايب23354

مكتب محمد عبد اهلل املهتدي للتعهدات / محمد عبد اهلل سامه املهتدي24391

شركة ابراهيم كريشان وشريكه25407

نسر الشمال للمقاوالت االنشائية - شركة اكرم حداد وشريكه26411

شركة فرح الربضي وشركاه27436

كرزون للتعهدات العامة / شركة وليد الكرزون وشريكه28456

مؤسسة حسان زريقات للمقاوالت االنشائية / حسان يعقوب صبح زريقات29463

مؤسسة سايطه للمقاوالت - شركة سايطة أبناء عم30478
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

هاني الطعاني / هاني محمد ابراهيم الطعاني31485

مؤسسة عبد املجيد الحوامده للمقاوالت / عبد املجيد عبد الرحيم عبد الرحمن الحوامدة32486

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / هيثم موسى ذياب النعيمات33487

مؤسسة سميح ابو شيخه للمقاوالت / سميح محمد عيسى ابو شيخه34491

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات35493

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م36503

شركة قايد فايق محمود املجالي وأوالده37513

مؤسسة عبد القادر حسين البستنجي / عبد القادر حسين عبدالقادر البستنجي38531

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد الخاروف وجمال الشوابكة39536

شركة سمير النعمات وشركاه40537

شركة مد اهلل الطراونة وشركاه41544

مؤسسة محمد علي مناصره للمقاوالت االنشائية / محمد علي ياسين موسى مناصره42548

مؤسسة عان للمقاوالت / شركة فاح وجمال الهليل43565

شركة يوسف الطراونة واوالده / يوسف عبداهلل الطراونة واوالده للمقاوالت44568

مؤسسة ليمار للمقاوالت االنشائية / احمد محمد ابراهيم بني ياسين45588

مكتب زلطة للتعهدات / سمير محمد احمد عوده46599

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م47616

شركة جمال محمد ابو شندي وشريكه48625

مؤسسة غسان الذنيبات للتعهدات / غسان عبد الكريم محمدالذنيبات49631

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت50665

الحكمة للمقاوالت االنشائية  / راتب هويمل محمد السبايله51671

 شركة ماهر وعبير الطوال/ مؤسسة النورس للمقاوالت52694

شركة حسام مشربش وشركاه للمقاوالت53703

مؤسسة عدنان للمقاوالت/ امجد جريس طعيمة الغيشان54708

مؤسسة الفلق للمقاوالت االنشائية - حسن فياض محمد صبحا55723

شركة عاطف الخشمان وشريكه56726

مؤسسة النور للهندسة واملقاوالت االنشائيه / شركة اسامة ابو القرن وشركاه57744

شركة امجد الطراونة وشريكه /الطريق السهل للمقاوالت االنشائية58752

مؤسسة ابو حمره للتعهدات / حسن احمد سلمان ابو حمره59753

شركة رسمي ومحمد الطراونة وشريكتهم /  شيحان للتعهدات60759

مؤسسة جمعه ابو هيكل الهندسية61761

مؤسسة الركن للتعهدات/ شركة هزاع الطراونة وشريكه62781
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الخالد للمقاوالت االنشائية / شركة الطراونة والرعود63789

 شركة حسن عبد الرؤوف وشركاه64814

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت / مازن علي محمد حجازي65828

شركة الحويان والقسوس / الحويان والقسوس للمقاوالت اإلنشائية66840

شركة فيصل القروم وشريكه67869

شركة سالم  محمد الجرابعة وشركاه/ املكافح للمقاوالت68882

مؤسسة الفرقان للمقاوالت / احمد خالد الدوخي الفول69925

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م70928

شركة عمر ابو حليمه وأوالده71939

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده72956

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية73959

مؤسسة سلسبيا للمقاوالت االنشائية / جهاد فضيل نهار طناشات74962

شركة غسان ناصر سمور وشريكه / شركة تجهيز االبنية للمقاوالت االنشائية75963

شركة محمد ياسر وشريكه / " محمد ياسر " واياد عوض اهلل للمقاوالت76975

 شركة خالد اسماعيل العمايره وشريكه/مؤسسة بان للهندسه و املقاوالت77995

شركة مخلص املعايطه وشركاه / مؤسسة مخلص املعايطه للمقاوالت78997

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت791026

مؤسسة االستقال للمقاوالت االنشائية / وليد اسماعيل عبد الرحمن حسين801038

مؤسسة بيشاور للمقاوالت / شركة فرحان حداد وشركاه811043

شركة علي وعاطف القضاة821048

مجموعة الناصر الفنية للمقاوالت / عبد الحكيم ناصر احمدغانم831056

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونه للمقاوالت841058

شركة كوكبا للمقاوالت ذ . م . م851066

مؤسسة املشرق العربي للمقاوالت/هاني احمد محمد قصقص861073

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه871127

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت  /شركة ورثة هاني النسور881130

الشموس للمقاوالت االنشائية / شركة خالد اسعيد وشريكته891140

مؤسسة كليس للمقاوالت / نبيل جورج اميل كليس901143

املجد العربي للمقاوالت / شركة عبد وعوض911152

شركة عماد ورائد زريقات921177

شركة الرمال للهندسة واملقاوالت ذ.م.م.931189

شركة الزعبيه والحمارنه941205
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

هاني الطعاني / هاني محمد ابراهيم الطعاني31485

مؤسسة عبد املجيد الحوامده للمقاوالت / عبد املجيد عبد الرحيم عبد الرحمن الحوامدة32486

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / هيثم موسى ذياب النعيمات33487

مؤسسة سميح ابو شيخه للمقاوالت / سميح محمد عيسى ابو شيخه34491

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات35493

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م36503

شركة قايد فايق محمود املجالي وأوالده37513

مؤسسة عبد القادر حسين البستنجي / عبد القادر حسين عبدالقادر البستنجي38531

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد الخاروف وجمال الشوابكة39536

شركة سمير النعمات وشركاه40537

شركة مد اهلل الطراونة وشركاه41544

مؤسسة محمد علي مناصره للمقاوالت االنشائية / محمد علي ياسين موسى مناصره42548

مؤسسة عان للمقاوالت / شركة فاح وجمال الهليل43565

شركة يوسف الطراونة واوالده / يوسف عبداهلل الطراونة واوالده للمقاوالت44568

مؤسسة ليمار للمقاوالت االنشائية / احمد محمد ابراهيم بني ياسين45588

مكتب زلطة للتعهدات / سمير محمد احمد عوده46599

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م47616

شركة جمال محمد ابو شندي وشريكه48625

مؤسسة غسان الذنيبات للتعهدات / غسان عبد الكريم محمدالذنيبات49631

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت50665

الحكمة للمقاوالت االنشائية  / راتب هويمل محمد السبايله51671

 شركة ماهر وعبير الطوال/ مؤسسة النورس للمقاوالت52694

شركة حسام مشربش وشركاه للمقاوالت53703

مؤسسة عدنان للمقاوالت/ امجد جريس طعيمة الغيشان54708

مؤسسة الفلق للمقاوالت االنشائية - حسن فياض محمد صبحا55723

شركة عاطف الخشمان وشريكه56726

مؤسسة النور للهندسة واملقاوالت االنشائيه / شركة اسامة ابو القرن وشركاه57744

شركة امجد الطراونة وشريكه /الطريق السهل للمقاوالت االنشائية58752

مؤسسة ابو حمره للتعهدات / حسن احمد سلمان ابو حمره59753

شركة رسمي ومحمد الطراونة وشريكتهم /  شيحان للتعهدات60759

مؤسسة جمعه ابو هيكل الهندسية61761

مؤسسة الركن للتعهدات/ شركة هزاع الطراونة وشريكه62781
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مؤسسة الخالد للمقاوالت االنشائية / شركة الطراونة والرعود63789

 شركة حسن عبد الرؤوف وشركاه64814

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت / مازن علي محمد حجازي65828

شركة الحويان والقسوس / الحويان والقسوس للمقاوالت اإلنشائية66840

شركة فيصل القروم وشريكه67869

شركة سالم  محمد الجرابعة وشركاه/ املكافح للمقاوالت68882

مؤسسة الفرقان للمقاوالت / احمد خالد الدوخي الفول69925

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م70928

شركة عمر ابو حليمه وأوالده71939

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده72956

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية73959

مؤسسة سلسبيا للمقاوالت االنشائية / جهاد فضيل نهار طناشات74962

شركة غسان ناصر سمور وشريكه / شركة تجهيز االبنية للمقاوالت االنشائية75963

شركة محمد ياسر وشريكه / " محمد ياسر " واياد عوض اهلل للمقاوالت76975

 شركة خالد اسماعيل العمايره وشريكه/مؤسسة بان للهندسه و املقاوالت77995

شركة مخلص املعايطه وشركاه / مؤسسة مخلص املعايطه للمقاوالت78997

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت791026

مؤسسة االستقال للمقاوالت االنشائية / وليد اسماعيل عبد الرحمن حسين801038

مؤسسة بيشاور للمقاوالت / شركة فرحان حداد وشركاه811043

شركة علي وعاطف القضاة821048

مجموعة الناصر الفنية للمقاوالت / عبد الحكيم ناصر احمدغانم831056

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونه للمقاوالت841058

شركة كوكبا للمقاوالت ذ . م . م851066

مؤسسة املشرق العربي للمقاوالت/هاني احمد محمد قصقص861073

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه871127

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت  /شركة ورثة هاني النسور881130

الشموس للمقاوالت االنشائية / شركة خالد اسعيد وشريكته891140

مؤسسة كليس للمقاوالت / نبيل جورج اميل كليس901143

املجد العربي للمقاوالت / شركة عبد وعوض911152

شركة عماد ورائد زريقات921177

شركة الرمال للهندسة واملقاوالت ذ.م.م.931189

شركة الزعبيه والحمارنه941205
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مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان951211

 شركة محمد القرعان وعامر خريشة / مؤسسة النرجس للمقاوالت961212

شركة رياض ملبز وشريكه/العادل للمقاوالت971218

مؤسسة ابو الحاج للمقاوالت االنشائية/ سعود خليل محمد ابو الحاج981226

شركة جودت الزيادين وشركاه / جودت الزيادين للمقاوالت االنشائية991238

شركة خليل وخالد عيسى العقايلة / خليل وخالد عيسى العقايله للمقاوالت1001239

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت / نضال مجول اليف نصيرات1011244

مؤسسة حازم للمقاوالت - خضر حسن حسين عباس السلمان1021245

شركة جال عبد الهادي وشركاه / مؤسسة اسوار االردن للمقاوالت1031261

مؤسسة خالد ابو الرب للمقاوالت االنشائية / خالد امين محمد ابو الرب1041267

مؤسسة الشاعر الدوليه للتعهدات / شركة صاح الشاعر وشريكته1051271

شركة الرماح للتعهدات ذ.م.م1061273

جبال رم للمقاوالت االنشائيه / محمود ابراهيم  خالد الصرايره1071275

مؤسسة ابو حرب للمقاوالت/ وليد احمد عبد القادر ابو حرب1081278

مؤسسة العمران للمقاوالت االنشائية / عمر محمد عبد الرحمن منصور1091283

مؤسسة محمد الدباس للمقاوالت / محمد احمد توفيق الدباس1101292

شركة يوسف خاطر وشريكته1111302

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه1121311

مؤسسة عويد للمقاوالت االنشائية / أحمد عويد أحمد الطراونة1131321

شركة اليف غنيم الطراونة وشريكه / الحا للمقاوالت االنشائية1141324

شركة مبارك محمود الذنيبات وشركاه1151325

شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده1161333

مؤسسة يوسف عبدالوهاب الطراونه للمقاوالت / يوسف عبد الوهاب اعتيق الطراونة1171339

شركة احمد قربي وشركاه/الزهراء للمقاوالت االنشائية1181399

شركة علي الردايده وشركاه1191409

مؤسسة اسامه برغل للمقاوالت / اسامة ابراهيم محمد برغل1201410

مؤسسة الحسام الهندسية / حسام محمد سعيد النمروطي1211418

شركة فتحي صقر وشركاه / الورقاء لاسكان واملقاوالت1221458

مؤسسة الشبول للمقاوالت /  وليد أحمد حسين الشبول1231460

مكة للمقاوالت االنشائية / شركة محمد مصطفى اللوزي وشريكه1241474

مؤسسة التضامن للمقاوالت / صاح الدين محمد سالم عسكري1251486

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق1261487
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شركة محمد ابو الرب وشريكته1271498

شركة شوكات حمارنه وشركاه1281512

مؤسسة البر للمقاوالت - شركة محمد الحلو وخالد ابو رمان1291514

شركة رضوان ابو سيف و شريكته / مؤسسة جراسيا للمقاوالت1301522

مؤسسة افاق للمقاوالت / شركة جمال الكواليت وشريكه1311526

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه1321551

 الخضراء للمقاوالت االنشائية / شركة خلف ومصباح الطراونة1331555

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة صاح نزال وعلي الحسن1341559

شركة محمد يوسف جاد اهلل وشركاه1351572

مؤسسة مأمون عوض للمقاوالت / مأمون محمد ابراهيم عوض1361573

شركة ربيع ومهند الطوال / مؤسسة الطوال للمقاوالت1371582

شركة صالح عليان مرزوق زيادات وشركاه1381592

بال عارف مصطفى ابو رعد / مؤسسة املوئل للمقاوالت1391602

شركة عماد جرادات وشركاه / افنان للمقاوالت االنشائية1401611

شركة محمد تحسين مباركة وشركاه1411614

مؤسسة النبل للمقاوالت - شركة نبيل حسين محمد الحوراني وشريكه1421623

شركة الباسل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م.1431635

مؤسسة ابو غيدا للمقاوالت / شركة ثابت ووليد ابو غيدا1441640

مؤسسة املجد الدوليه للمقاوالت الهندسية / شركة ماهر غنام وشريكه1451643

شركة زهدي و وجيه كنعان1461644

شركة احمد ابو حميدان وشريكته1471645

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية1481649

شركة محمد عبداهلل عوفان البراسنة وشريكته/ بيت املستقبل للهندسة واملقاوالت1491652

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل1501657

مؤسسة يبنا للمقاوالت االنشائية / شركة صاح ابو عبيد وشريكته1511658

مكتب ارزاق مهندسون مقاولون /محمد امين عمر سمور1521659

مؤسسة الرموز للمقاوالت / نصر محمد سالم عسكري1531670

مؤسسة الكفاءة للمقاوالت /"محمد غياث" شفيق كامل الطباع1541671

شركة محمد العتوم و اوالده1551674

مؤسسة سميرات للمقاوالت االنشائية / ناجي موسى عوض السميرات1561681

مؤسسة ايمن الحياري للمقاوالت / ايمن عبد الكريم عبد القادر الحياري1571683

مؤسسة احمد بدويه / احمد محمد مصطفى بدويه1581685
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شركة زهدي و وجيه كنعان1461644

شركة احمد ابو حميدان وشريكته1471645

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية1481649

شركة محمد عبداهلل عوفان البراسنة وشريكته/ بيت املستقبل للهندسة واملقاوالت1491652

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل1501657

مؤسسة يبنا للمقاوالت االنشائية / شركة صاح ابو عبيد وشريكته1511658

مكتب ارزاق مهندسون مقاولون /محمد امين عمر سمور1521659

مؤسسة الرموز للمقاوالت / نصر محمد سالم عسكري1531670

مؤسسة الكفاءة للمقاوالت /"محمد غياث" شفيق كامل الطباع1541671

شركة محمد العتوم و اوالده1551674

مؤسسة سميرات للمقاوالت االنشائية / ناجي موسى عوض السميرات1561681

مؤسسة ايمن الحياري للمقاوالت / ايمن عبد الكريم عبد القادر الحياري1571683

مؤسسة احمد بدويه / احمد محمد مصطفى بدويه1581685
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مؤسسة مازن االشقر للمقاوالت االنشائية / مازن سليم علي خضر االشقر1591693

مؤسسة رحال للهندسة واملقاوالت / صاح محمود صالح رحال1601711

ابو غزالة للصيانة واملقاوالت / خالد حيدر فارس ابو غزالة1611725

شركة عبد الرحمن ضمره وشركاه1621728

شركة باسل محمد يوسف عليان وشريكه / املباني املتحدة للمقاوالت1631733

شركة محمود عبد اهلل وشركاه / محمود عبد اهلل وشركاه للمقاوالت1641734

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت1651736

شركة توفيق ابراهيم وشركاه1661744

مؤسسة مازن سامة للمقاوالت / مازن جمال محمد سامة1671756

مؤسسة سيرين للهندسة واملقاوالت / احمد عبد الكريم علي عربيات1681783

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكريم عواد الشديفات1691788

شركة ايهاب و مصعب رباح / محمد عزمي للمقاوالت1701799

الجامعة للمقاوالت / شركة مفيد الشقيري و شركاه1711801

شركة بسام يونس وشريكته1721804

مؤسسة عادل حمدان للمقاوالت1731806

شركة ماجد الدراويش وشريكه1741819

شركة محمود السخنيني وشريكه1751828

شركة املنافذ للمشاريع الهندسية ذ . م . م1761829

شركة حسام الدين الصغير وشريكه / عبر العالم للمقاوالت االنشائية1771837

شركة " يحيى الدين" الفتياني ومحمود روزه / الرسالة للمقاوالت1781838

شركة انس الجعافره وشركاه1791842

شركة عامر حداد وشركاه / املهنيه للمقاوالت1801845

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1811850

شركة مردم محمد وشريكه / الوسيط للمقاوالت االنشائية1821855

ايمن خير للمقاوالت/ شركة ايمن خير وشريكه1831859

شركة محمد املبيضين وشركاه / محمد املبيضين وشركاه للمقاوالت1841861

مؤسسة فضل هنانده للمقاوالت / فضل محمد علي هنانده1851864

املميز للمقاوالت / شركة فراس دويكات وعدلي الكوافحه1861865

شركة الهدف للمواد الهندسية املتخصصة ذ.م.م.1871868

شركة جورج سالم حبش وشريكه1881874

مؤسسة راشد للمقاوالت / محمد حرب عيسى الحوامده1891884

شركة محمد ومشهور ابو طريه وشركائهم1901888
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مؤسسة جبور عويس للمقاوالت االنشائية / جبور سامي جبور عويس1911890

شركة محمد شرف وعماد شرف / ابواب الخير للمقاوالت االنشائية1921893

باندا للمقاوالت االنشائية / شركة زياد الصاحات وشركاه1931895

شركة البكري وشريكه / املعراج للمقاوالت االنشائية1941906

شركة ابراهيم نبهان و شركاه / نبهان وشركاه للمقاوالت االنشائية1951916

شركة محمد خليل القيسي وأوالده1961922

شركة ممدوح الجازي وشريكه / تال الجنوب للمقاوالت االنشائية1971926

مؤسسة هيثم املدانات للهندسة واملقاوالت / هيثم نبيه سالم املدانات1981940

شركة منير الخليلي وشركاه1991942

مؤسسة الخطوط الذهبية للهندسة واملقاوالت / انطون الياس عوده قموه2001954

شركة تحه غوش وصوبر / صوبر للمقاوالت االنشائية2011960

مؤسسة خليل صدقي للمقاوالت االنشائية / خليل صدقي محمود ابو حسين2021963

مؤسسة ديسا لابنية واملقاوالت/حسن خليل عبد الكريم الديسي2031969

شركة محمود جوده وشركاه2041971

شركة التوازن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2051975

شركة جمال نمر حسن وشريكه/جمال حسن للمقاوالت االنشائية2061976

شركة مهند املهيرات وشريكته2071984

مؤسسة جمال البزمليط الهندسية للمقاوالت / جمال محمد هايل موسى البزمليط2081988

شركة ذياب صقور وشركاه / منار العمران العاملية لانشاءات2091994

شركة احمد الضمور وشركاه / الزهد للمقاوالت2102000

مروان صاح للمقاوالت االنشائية / مروان احمد موسى صاح2112003

شركة يزيد محمد عطيه الزغايبه / إنجاز للمقاوالت االنشائية2122007

شركة انس الذنيبات وشريكته2132022

مؤسسة نبيل دهش للمقاوالت / نبيل محمود دهش جمحاوي2142045

الصحابة للمقاوالت االنشائية / شركة احمد ابو سمره وشريكه2152047

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه2162060

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك2172065

مؤسسة ملا للمقاوالت / عبد العزيز عبد اهلل علي العربيات2182068

 محمد توفيق علي  ابو عين / اغادير للمقاوالت االنشائية2192072

شركة عدوان والدسوقي2202073

ابو الضبعات للمقاوالت االنشائية / شركة عيسى ابو الضبعات وشركاه2212082

رياض عيد عبد الرحمن عثمان / رياض عثمان2222090
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شركة االفق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م .2232104

شركة خطاب عابد ومحمود نصر اهلل / الكروية للمشاريع الهندسية2242105

مؤسسة عويس للهندسة واملقاوالت / مخائيل فؤاد مخائيل عويس2252108

مؤسسة صاح غنام للمقاوالت االنشائية / صاح رزق علي غنام2262110

شركة احمد املرايات وشركاه / روابي الطفيلة للمقاوالت2272112

بوابة الغد للمقاوالت االنشائية / منصور احمد محمد البرديني2282118

علي احمد محمود الشولي / الشولي للمقاوالت االنشائية2292121

مؤسسة حجاوي للمقاوالت / فايز خليل حسين دعاس2302123

شركة عدنان ياسين وشركاه2312128

مؤسسة النهيل للمقاوالت / نبيل اكرم راجي سلوم2322132

شركة بسام وهدان وشركاه / عالم املجد للمقاوالت االنشائية2332138

مؤسسة مدماك للمقاوالت / خالد ابراهيم صالح الزريقات2342145

مؤسسة " محمد فواز " الحلواني للمقاوالت / " محمد فواز" عبد الرحيم ربيع الحلواني2352154

با حدود للمقاوالت االنشائية / محمد عواد حسن عقايله2362155

شركة نائل الحويطات وشركاه / الحويطات للمقاوالت االنشائية2372158

شركة سمير الحصان وشريكته / سمير الحصان للمقاوالت2382161

شركة جاسم ابو اغا وشريكته / االوشال للمقاوالت االنشائية2392162

مؤسسة سعاده زاهده للمقاوالت االنشائية / سعاده عمر رسمي زاهده2402164

مؤسسة الشاعر الدوليه للتعهدات / شركة صاح الشاعر وشريكته2412171

شركة مروان حوامدة و فاروق ابو ربيعة و عبد اهلل العجارمة / الكد العاملية لانشاءات2422172

شركة وائل و محمود الشريف2432173

شركة طارق العوران وايهاب القرعان/شركة املازن للمقاوالت االنشائية2442175

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية / شركة نزار الحوامده و شركاه2452177

السوريكي للمقاوالت االنشائية / شركة امجد علي محمود مصطفى وشركاه2462188

شركة الجناح الذهبي للمقاوالت ذ . م . م2472189

شركة يوسف عميره وشركاه2482193

شركة صالح وعاشور2492200

مؤسسة الناجحون للمقاوالت / شركة صالح والقزعه2502201

تكايا للمقاوالت االنشائية / حكم " محمد حكمت " طالب االشهب2512204

شركة املحترفون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2522211

شركة عدنان مشوقه وشركاه2532212

الكبرياء للمقاوالت االنشائية / حسين موسى حمدان العبد الات2542215
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شركة اسماعيل عمرو واوالده / اسماعيل محمد سامة عمرو للمقاوالت االنشائية2552216

مؤسسة حسن عبد اهلل الهمشري للمقاوالت / حسن عبد اهلل محمد الهمشري2562217

شركة ابراهيم زبانه وشريكه / مؤسسة ابراهيم زبانه الهندسية2572218

شركة نبيل الزر وبسام الصغير / الزر والصغير للمقاوالت االنشائية2582219

شركة حازم سعد وشريكه/ مؤسسة الندى للمقاوالت2592222

مؤسسة مضر ملحم للمقاوالت االنشائية / حمدان ملحم2602223

مؤسسة مطاوع للمشاريع االنشائية /نضال صالح عبد القادر عيد2612226

مؤسسة سمرقند للمقاوالت / عبد السام سامي عبد اهلل الخاروف2622233

الهندسة الفنية للتعهدات / نضال علي مفلح داود2632234

مؤسسة الداللشه للمقاوالت االنشائية / صابر صالح سلمان الداللشه2642241

شركة " محمد خير " قديسات وشركاه2652253

شركة رمزي القطاونة وشريكته / االلفية الثالثة للهندسة واملقاوالت2662257

شركة درايه للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2672263

مؤسسة سائد استيتيه للمقاوالت / سائد اكرم مصطفى استيتيه2682264

شركة ارسان عبد الفتاح عيسى ابو مطر وشركاه / الشراع للمقاوالت2692266

مؤسسة حسام فاخوري للمقاوالت / حسام عدنان عبد الكريم فاخوري2702273

شركة االصاح للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2712275

شركة العقارية للمقاوالت ذ . م . م2722277

شركة وليد فيصل املجالي وشريكه2732278

شركة عبد الهادي عبد العزيز الطراونه و شركاه /الحارث للمقاوالت االنشائيه2742280

مؤسسة  وليد الهوامله للمقاوالت /وليد مطير خضير الهوامله2752284

شركة خالد محمد القاضي وشركائه ذ.م. م2762285

شركة عبد اهلل زوانه وشركاه / عبداهلل زوانه وشركاه للمقاوالت2772293

شركة ) السواعد للمقاوالت االنشائية ( ذ . م . م2782299

الجوية للمقاوالت االنشائية / شركة املساعده والعلوان2792300

شركة محمود الرواحنه وشريكه2802301

اعمدة البيت للمقاوالت االنشائية / نهاد علي داود الصالحي2812303

شركة امجد الطراونة وشريكته2822306

مؤسسة زياد سامة للمقاوالت2832315

مؤسسة مأمون داود للمقاوالت / مأمون مصطفى اسماعيل داود2842317

شركة علي العبيسي البوايزه وشركاه2852318

شركة السهل للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2862322
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شركة االفق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م .2232104

شركة خطاب عابد ومحمود نصر اهلل / الكروية للمشاريع الهندسية2242105

مؤسسة عويس للهندسة واملقاوالت / مخائيل فؤاد مخائيل عويس2252108

مؤسسة صاح غنام للمقاوالت االنشائية / صاح رزق علي غنام2262110

شركة احمد املرايات وشركاه / روابي الطفيلة للمقاوالت2272112

بوابة الغد للمقاوالت االنشائية / منصور احمد محمد البرديني2282118

علي احمد محمود الشولي / الشولي للمقاوالت االنشائية2292121

مؤسسة حجاوي للمقاوالت / فايز خليل حسين دعاس2302123

شركة عدنان ياسين وشركاه2312128

مؤسسة النهيل للمقاوالت / نبيل اكرم راجي سلوم2322132

شركة بسام وهدان وشركاه / عالم املجد للمقاوالت االنشائية2332138

مؤسسة مدماك للمقاوالت / خالد ابراهيم صالح الزريقات2342145

مؤسسة " محمد فواز " الحلواني للمقاوالت / " محمد فواز" عبد الرحيم ربيع الحلواني2352154

با حدود للمقاوالت االنشائية / محمد عواد حسن عقايله2362155

شركة نائل الحويطات وشركاه / الحويطات للمقاوالت االنشائية2372158

شركة سمير الحصان وشريكته / سمير الحصان للمقاوالت2382161

شركة جاسم ابو اغا وشريكته / االوشال للمقاوالت االنشائية2392162

مؤسسة سعاده زاهده للمقاوالت االنشائية / سعاده عمر رسمي زاهده2402164

مؤسسة الشاعر الدوليه للتعهدات / شركة صاح الشاعر وشريكته2412171

شركة مروان حوامدة و فاروق ابو ربيعة و عبد اهلل العجارمة / الكد العاملية لانشاءات2422172

شركة وائل و محمود الشريف2432173

شركة طارق العوران وايهاب القرعان/شركة املازن للمقاوالت االنشائية2442175

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية / شركة نزار الحوامده و شركاه2452177

السوريكي للمقاوالت االنشائية / شركة امجد علي محمود مصطفى وشركاه2462188

شركة الجناح الذهبي للمقاوالت ذ . م . م2472189

شركة يوسف عميره وشركاه2482193

شركة صالح وعاشور2492200

مؤسسة الناجحون للمقاوالت / شركة صالح والقزعه2502201

تكايا للمقاوالت االنشائية / حكم " محمد حكمت " طالب االشهب2512204

شركة املحترفون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2522211

شركة عدنان مشوقه وشركاه2532212

الكبرياء للمقاوالت االنشائية / حسين موسى حمدان العبد الات2542215
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شركة اسماعيل عمرو واوالده / اسماعيل محمد سامة عمرو للمقاوالت االنشائية2552216

مؤسسة حسن عبد اهلل الهمشري للمقاوالت / حسن عبد اهلل محمد الهمشري2562217

شركة ابراهيم زبانه وشريكه / مؤسسة ابراهيم زبانه الهندسية2572218

شركة نبيل الزر وبسام الصغير / الزر والصغير للمقاوالت االنشائية2582219

شركة حازم سعد وشريكه/ مؤسسة الندى للمقاوالت2592222

مؤسسة مضر ملحم للمقاوالت االنشائية / حمدان ملحم2602223

مؤسسة مطاوع للمشاريع االنشائية /نضال صالح عبد القادر عيد2612226

مؤسسة سمرقند للمقاوالت / عبد السام سامي عبد اهلل الخاروف2622233

الهندسة الفنية للتعهدات / نضال علي مفلح داود2632234

مؤسسة الداللشه للمقاوالت االنشائية / صابر صالح سلمان الداللشه2642241

شركة " محمد خير " قديسات وشركاه2652253

شركة رمزي القطاونة وشريكته / االلفية الثالثة للهندسة واملقاوالت2662257

شركة درايه للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2672263

مؤسسة سائد استيتيه للمقاوالت / سائد اكرم مصطفى استيتيه2682264

شركة ارسان عبد الفتاح عيسى ابو مطر وشركاه / الشراع للمقاوالت2692266

مؤسسة حسام فاخوري للمقاوالت / حسام عدنان عبد الكريم فاخوري2702273

شركة االصاح للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2712275

شركة العقارية للمقاوالت ذ . م . م2722277

شركة وليد فيصل املجالي وشريكه2732278

شركة عبد الهادي عبد العزيز الطراونه و شركاه /الحارث للمقاوالت االنشائيه2742280

مؤسسة  وليد الهوامله للمقاوالت /وليد مطير خضير الهوامله2752284

شركة خالد محمد القاضي وشركائه ذ.م. م2762285

شركة عبد اهلل زوانه وشركاه / عبداهلل زوانه وشركاه للمقاوالت2772293

شركة ) السواعد للمقاوالت االنشائية ( ذ . م . م2782299

الجوية للمقاوالت االنشائية / شركة املساعده والعلوان2792300

شركة محمود الرواحنه وشريكه2802301

اعمدة البيت للمقاوالت االنشائية / نهاد علي داود الصالحي2812303

شركة امجد الطراونة وشريكته2822306

مؤسسة زياد سامة للمقاوالت2832315

مؤسسة مأمون داود للمقاوالت / مأمون مصطفى اسماعيل داود2842317

شركة علي العبيسي البوايزه وشركاه2852318

شركة السهل للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2862322
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مؤسسة عبد الفتاح الغنمه للمقاوالت / عبد الفتاح اكرم عبد الفتاح الغنمه2872336

مؤسسة االشهب للمقاوالت / كمال سليم عبد املعطي االشهب2882339

شركة خالد احمد الطراونة وشريكه / املظلة الهندسية للمقاوت االنشائية2892342

مؤسسة احمد عليوات للمقاوالت / احمد محمد حسن عليوات2902347

شركة صالح الفضول وشركاه / الناب الذهبي للمقاوالت2912352

شركة عزت محمد وزكي ابو طير2922353

مؤسسة عصام محمد توفيق للمقاوالت / عصام محمد توفيق حمدان2932354

شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م2942360

شركة ميسلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / شبابيك للمقاوالت االنشائية2952365

شركة هاشم وزياد حسين الهندي / الهندي للمقاوالت العامة2962367

شركة معاويه املدادحة ورائد الطراونة2972372

شركة احمد مطاربه وشريكته / البلوي للمقاوالت2982374

شركة مناسيب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2992375

شركة جمال ابو كيوان وشريكته3002383

شركة االنشاءات الخاصة ذ.م.م3012385

مؤسسة املعاليه للمقاوالت / صايل احمد عبيد املعاليه3022388

اغصان للمقاوالت االنشائية / خالد محمود محمد عبد النبي3032392

شركة املصور للمقاوالت ذ . م . م3042396

شركة مرقه وشريكته3052397

شركة احمد ابو قطيش وشريكه3062405

شركة جمال حسن وشركاه / يالو للمقاوالت االنشائية3072413

شركة حسيب احمد عبد الفتاح الدوماني ونعمان محمد خليل بدير3082414

مؤسسة يعرب للمقاوالت / وليد عيسى غافل الخوالده3092416

شركة خالد الصغير وشريكه3102418

مؤسسة الواسط الذهبي للمقاوالت االنشائية / عدنان محموداحمد الزعبي3112423

مؤسسة ابراهيم امللكاوي للمقاوالت / ابراهيم محمود احمدامللكاوي3122424

شركة االضواء للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3132425

شركة اوسكار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3142430

مؤسسة االشبال للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم محمد كليب3152433

شركة عبد اهلل النسور وشريكته / الطواف للمقاوالت3162434

شركة خالد زعبي وشريكه / خالد سليم زعبي وشريكه للمقاوالت3172435

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربه/ابراهيم خميس مزعل املغاربة3182437
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مؤسسة جهاد الصويص للمقاوالت / جهاد عبد الكريم رشيد الصويص3192440

مسايا للهندسة واملقاوالت / شركة اسعد املشني وشركاه3202447

شركة السلعوس ويحيى3212448

شركة موسى السعدي وهيثم محمد / موسى السعدي للمقاوالت االنشائية3222452

تشكيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة هاني وايمن رواشده3232454

مؤسسة العسولي للمقاوالت / اسامة مصطفى زكي العسولي3242457

شركة باسل الضمور وشريكه3252459

الحامديه للمقاوالت / علي محمد علي ابو نواس3262460

شركة االنشاءات العربية اللبنانيه ذ . م . م3272461

شركة الحلحولي و الطراونة3282464

شركة امل الطراونة وشريكها / شاطيء العقبة للمقاوالت3292466

مؤسسة ابراهيم محمد الطراونة للمقاوالت / ابراهيم محمد سليمان الطراونة3302468

شركة القاضي ونصر3312477

شركة العنوان للمقاوالت ذ . م . م3322481

جمال دعمس للمقاوالت / جمال خليل محمد دعمس3332487

شركة كسابره وثابت / ركن البناء للمقاوالت3342488

 شركة قصر العرب للمقاوالت االنشائية ذ. م. م3352490

مؤسسة زحوم للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل تحسين احمد النوايسه3362498

شركة الحفر للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3372506

شركة احمد عياصره وشريكه / ابناء منصور عياصره للمقاوالت3382509

شركة محمود رخيص الطراونة وشريكه / سدام للمقاوالت االنشائية3392510

 املثابه للمقاوالت / وليد كامل مصطفى برهوم3402511

فراس ابو خلف للمقاوالت / فراس حسين ابراهيم ابو خلف3412512

شركة قاموق وناصر3422515

القناة للمقاوالت االنشائية / عماد سهام محمد البكري3432521

مؤسسة محمد املهيرات للمقاوالت / محمد حسين مرشد املهيرات3442535

مؤسسة نزار للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم احمد الطراونة3452536

بني عبيد للمقاوالت / شركة ابراهيم بهجت الخضاونه وشركاه3462544

شركة املقاول للتعهدات ذ . م . م3472549

شركة سمير عايد النوافله وشريكه / الخربة للمقاوالت االنشائية3482551

مؤسسة االساس للمقاوالت / وضاح عماد جريس كرادشه3492563

شركة تسكين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3502565
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مؤسسة عبد الفتاح الغنمه للمقاوالت / عبد الفتاح اكرم عبد الفتاح الغنمه2872336

مؤسسة االشهب للمقاوالت / كمال سليم عبد املعطي االشهب2882339

شركة خالد احمد الطراونة وشريكه / املظلة الهندسية للمقاوت االنشائية2892342

مؤسسة احمد عليوات للمقاوالت / احمد محمد حسن عليوات2902347

شركة صالح الفضول وشركاه / الناب الذهبي للمقاوالت2912352

شركة عزت محمد وزكي ابو طير2922353

مؤسسة عصام محمد توفيق للمقاوالت / عصام محمد توفيق حمدان2932354

شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م2942360

شركة ميسلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / شبابيك للمقاوالت االنشائية2952365

شركة هاشم وزياد حسين الهندي / الهندي للمقاوالت العامة2962367

شركة معاويه املدادحة ورائد الطراونة2972372

شركة احمد مطاربه وشريكته / البلوي للمقاوالت2982374

شركة مناسيب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2992375

شركة جمال ابو كيوان وشريكته3002383

شركة االنشاءات الخاصة ذ.م.م3012385

مؤسسة املعاليه للمقاوالت / صايل احمد عبيد املعاليه3022388

اغصان للمقاوالت االنشائية / خالد محمود محمد عبد النبي3032392

شركة املصور للمقاوالت ذ . م . م3042396

شركة مرقه وشريكته3052397

شركة احمد ابو قطيش وشريكه3062405

شركة جمال حسن وشركاه / يالو للمقاوالت االنشائية3072413

شركة حسيب احمد عبد الفتاح الدوماني ونعمان محمد خليل بدير3082414

مؤسسة يعرب للمقاوالت / وليد عيسى غافل الخوالده3092416

شركة خالد الصغير وشريكه3102418

مؤسسة الواسط الذهبي للمقاوالت االنشائية / عدنان محموداحمد الزعبي3112423

مؤسسة ابراهيم امللكاوي للمقاوالت / ابراهيم محمود احمدامللكاوي3122424

شركة االضواء للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3132425

شركة اوسكار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3142430

مؤسسة االشبال للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم محمد كليب3152433

شركة عبد اهلل النسور وشريكته / الطواف للمقاوالت3162434

شركة خالد زعبي وشريكه / خالد سليم زعبي وشريكه للمقاوالت3172435

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربه/ابراهيم خميس مزعل املغاربة3182437
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مؤسسة جهاد الصويص للمقاوالت / جهاد عبد الكريم رشيد الصويص3192440

مسايا للهندسة واملقاوالت / شركة اسعد املشني وشركاه3202447

شركة السلعوس ويحيى3212448

شركة موسى السعدي وهيثم محمد / موسى السعدي للمقاوالت االنشائية3222452

تشكيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة هاني وايمن رواشده3232454

مؤسسة العسولي للمقاوالت / اسامة مصطفى زكي العسولي3242457

شركة باسل الضمور وشريكه3252459

الحامديه للمقاوالت / علي محمد علي ابو نواس3262460

شركة االنشاءات العربية اللبنانيه ذ . م . م3272461

شركة الحلحولي و الطراونة3282464

شركة امل الطراونة وشريكها / شاطيء العقبة للمقاوالت3292466

مؤسسة ابراهيم محمد الطراونة للمقاوالت / ابراهيم محمد سليمان الطراونة3302468

شركة القاضي ونصر3312477

شركة العنوان للمقاوالت ذ . م . م3322481

جمال دعمس للمقاوالت / جمال خليل محمد دعمس3332487

شركة كسابره وثابت / ركن البناء للمقاوالت3342488

 شركة قصر العرب للمقاوالت االنشائية ذ. م. م3352490

مؤسسة زحوم للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل تحسين احمد النوايسه3362498

شركة الحفر للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3372506

شركة احمد عياصره وشريكه / ابناء منصور عياصره للمقاوالت3382509

شركة محمود رخيص الطراونة وشريكه / سدام للمقاوالت االنشائية3392510

 املثابه للمقاوالت / وليد كامل مصطفى برهوم3402511

فراس ابو خلف للمقاوالت / فراس حسين ابراهيم ابو خلف3412512

شركة قاموق وناصر3422515

القناة للمقاوالت االنشائية / عماد سهام محمد البكري3432521

مؤسسة محمد املهيرات للمقاوالت / محمد حسين مرشد املهيرات3442535

مؤسسة نزار للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم احمد الطراونة3452536

بني عبيد للمقاوالت / شركة ابراهيم بهجت الخضاونه وشركاه3462544

شركة املقاول للتعهدات ذ . م . م3472549

شركة سمير عايد النوافله وشريكه / الخربة للمقاوالت االنشائية3482551

مؤسسة االساس للمقاوالت / وضاح عماد جريس كرادشه3492563

شركة تسكين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3502565
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شركة عاصم الطراونة وشركاه3512567

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده3522574

شركة ايمن املناصير وطارق عقرباوي3532579

شركة سليمان ذياب سامه النعيمات واوالده /الدسره للمقاوالت االنشائية3542589

شركة الشموع للمقاوالت ذ . م . م3552591

شركة زايد حرب ابو نواس وشركاه / الصواب للمقاوالت االنشائية3562595

شركة مأمون الشديفات وشركاه3572599

شركة عماد الفريجات وشركاه / الطفيلة للمقاوالت االنشائية3582602

مؤسسة رياض ابو تايه للمقاوالت / رياض سعيد اسعد ابو تايه3592608

مؤسسة احمد خضر موسى دوايمه للمقاوالت / احمد خضر موسى دوايمه3602620

مؤسسة محمد النابلسي للمقاوالت االنشائية / محمد محمد علي النابلسي3612624

شركة بال الشافعي وشركاه3622625

شركة الفريد للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3632632

شركة مواكب للمقاوالت ذ.م.م / مواكب التقدم للمقاوالت3642633

شركة وائل عواده وشركاه3652635

شركة جمال ابو نواس واوالده3662639

شركة محمد سامة املحاميد وشريكه / الشواهد االردنية للمقاوالت3672642

مؤسسة دغش للمقاوالت / بسام محمد محمود دغش3682652

اللؤلؤ املكنون للمقاوالت االنشائية / شركة زاهي الفقيه وشريكه3692660

شركة انور املناصير وناهض عكلوك/ انور املناصير وناهض للمقاوالت االنشائية3702662

مؤسسة زهير حازوق الهندسية للمقاوالت / زهير فخري اسعد حازوق3712667

 شركة رياض العميريين وشركاه/العروض للمقاوالت االنشائية3722675

شركة رامي بلوط و شريكه3732681

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م3742688

شركة صالح الكعابنه وشريكه3752693

شركة املبادئ الهندسية ذ . م . م3762697

شركة الصنابره وامللكاوي3772706

شركة ابراهيم يوسف يعقوب يعقوب وشركاه /التفاصيل للمقاوالت االنشائيه3782708

مؤسسة راتب الخفش للهندسة واملقاوالت االنشائية / راتب احمد راتب الخفش3792713

شركة امجد عارف العبادي وولده / الحصانه للمقاوالت3802714

شركة ماجد سماره وشريكته3812715

شركة محمد عمرو و شريكه / املكعب للمقاوالت االنشائية3822720
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شركة الحجون للمقاوالت االنشائية ذ . م .م3832739

مؤسسة فواز الحديدي للمقاوالت / فواز فؤاد عبد الكريم الحديدي3842740

شركة غازي الزيدانين وشريكته3852744

شركة احمد راشد الرواحنه وشريكه/ احمد راشد الرواحنه وشريكه للمقاوالت3862745

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م3872746

مؤسسة حسام حيمور للمقاوالت االنشائية / حسام حمزه محمد حيمور3882747

ممرات للمقاوالت االنشائية / نضال مأمون خليل حؤبش3892751

شركة خالد عطون وشريكه / خالد عطون للمقاوالت3902754

شركة صقر محمد سليم الحروب واوالده3912757

 جنات الشفا للمقاوالت االنشائية3922758

شركة فادي وفارس عيسى / الجرمق للمقاوالت االنشائية 3932760

شركة خليل جوده وشريكه3942761

تباشير للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن احمد خريسات وشريكته3952764

شركة عمر ومحمد عمران / تكاتف للمقاوالت3962770

شركة الحاره العربية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3972780

مؤسسة عامات للمقاوالت / ماجد عودة اهلل دخل اهلل العامات3982785

شركة عمران شموط وشريكته3992786

مؤسسة فتح اهلل املعطي للمقاوالت االنشائية / فتح اهلل يوسف حسن املعطي4002788

شركة العجو وحسن4012789

شركة كمال الطراونة وحسن خشان وشريكهم4022791

شركة الربابعة والنجار / االبداع واالبتكار للمقاوالت االنشائية4032794

شركة املصباح للمقاوالت ذ.م.م4042806

شركة املختار للمقاوالت ذ.م.م4052811

مؤسسة عمر عبد الصمد الراشد للمقاوالت االنشائية / عمرعبد الصمد الحاج يوسف الراشد4062812

شركة نصر اهلل رفيق نصر اهلل وشريكه/ الشاذروان للمقاوالت االنشائية4072814

شركة مروان عيسى وشركاه / الغزالن للمقاوالت4082817

شركة نزيه بدرية وشركاه4092818

مؤسسة حربي خلف الحجاج للمقاوالت / حربي خلف باجس الحجاج4102819

شركة محمد رشدي محروس عبد السام وشريكته4112829

شركة برهان و زيد خطاطبه4122836

شركة البشاره للمقاوالت ذ.م.م4132839

شركة عبد املعين سلمان و شركاه/ الفندر للمقاوالت االنشائية4142842
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شركة عاصم الطراونة وشركاه3512567

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده3522574

شركة ايمن املناصير وطارق عقرباوي3532579

شركة سليمان ذياب سامه النعيمات واوالده /الدسره للمقاوالت االنشائية3542589

شركة الشموع للمقاوالت ذ . م . م3552591

شركة زايد حرب ابو نواس وشركاه / الصواب للمقاوالت االنشائية3562595

شركة مأمون الشديفات وشركاه3572599

شركة عماد الفريجات وشركاه / الطفيلة للمقاوالت االنشائية3582602

مؤسسة رياض ابو تايه للمقاوالت / رياض سعيد اسعد ابو تايه3592608

مؤسسة احمد خضر موسى دوايمه للمقاوالت / احمد خضر موسى دوايمه3602620

مؤسسة محمد النابلسي للمقاوالت االنشائية / محمد محمد علي النابلسي3612624

شركة بال الشافعي وشركاه3622625

شركة الفريد للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3632632

شركة مواكب للمقاوالت ذ.م.م / مواكب التقدم للمقاوالت3642633

شركة وائل عواده وشركاه3652635

شركة جمال ابو نواس واوالده3662639

شركة محمد سامة املحاميد وشريكه / الشواهد االردنية للمقاوالت3672642

مؤسسة دغش للمقاوالت / بسام محمد محمود دغش3682652

اللؤلؤ املكنون للمقاوالت االنشائية / شركة زاهي الفقيه وشريكه3692660

شركة انور املناصير وناهض عكلوك/ انور املناصير وناهض للمقاوالت االنشائية3702662

مؤسسة زهير حازوق الهندسية للمقاوالت / زهير فخري اسعد حازوق3712667

 شركة رياض العميريين وشركاه/العروض للمقاوالت االنشائية3722675

شركة رامي بلوط و شريكه3732681

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م3742688

شركة صالح الكعابنه وشريكه3752693

شركة املبادئ الهندسية ذ . م . م3762697

شركة الصنابره وامللكاوي3772706

شركة ابراهيم يوسف يعقوب يعقوب وشركاه /التفاصيل للمقاوالت االنشائيه3782708

مؤسسة راتب الخفش للهندسة واملقاوالت االنشائية / راتب احمد راتب الخفش3792713

شركة امجد عارف العبادي وولده / الحصانه للمقاوالت3802714

شركة ماجد سماره وشريكته3812715

شركة محمد عمرو و شريكه / املكعب للمقاوالت االنشائية3822720
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شركة الحجون للمقاوالت االنشائية ذ . م .م3832739

مؤسسة فواز الحديدي للمقاوالت / فواز فؤاد عبد الكريم الحديدي3842740

شركة غازي الزيدانين وشريكته3852744

شركة احمد راشد الرواحنه وشريكه/ احمد راشد الرواحنه وشريكه للمقاوالت3862745

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م3872746

مؤسسة حسام حيمور للمقاوالت االنشائية / حسام حمزه محمد حيمور3882747

ممرات للمقاوالت االنشائية / نضال مأمون خليل حؤبش3892751

شركة خالد عطون وشريكه / خالد عطون للمقاوالت3902754

شركة صقر محمد سليم الحروب واوالده3912757

 جنات الشفا للمقاوالت االنشائية3922758

شركة فادي وفارس عيسى / الجرمق للمقاوالت االنشائية 3932760

شركة خليل جوده وشريكه3942761

تباشير للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن احمد خريسات وشريكته3952764

شركة عمر ومحمد عمران / تكاتف للمقاوالت3962770

شركة الحاره العربية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3972780

مؤسسة عامات للمقاوالت / ماجد عودة اهلل دخل اهلل العامات3982785

شركة عمران شموط وشريكته3992786

مؤسسة فتح اهلل املعطي للمقاوالت االنشائية / فتح اهلل يوسف حسن املعطي4002788

شركة العجو وحسن4012789

شركة كمال الطراونة وحسن خشان وشريكهم4022791

شركة الربابعة والنجار / االبداع واالبتكار للمقاوالت االنشائية4032794

شركة املصباح للمقاوالت ذ.م.م4042806

شركة املختار للمقاوالت ذ.م.م4052811

مؤسسة عمر عبد الصمد الراشد للمقاوالت االنشائية / عمرعبد الصمد الحاج يوسف الراشد4062812

شركة نصر اهلل رفيق نصر اهلل وشريكه/ الشاذروان للمقاوالت االنشائية4072814

شركة مروان عيسى وشركاه / الغزالن للمقاوالت4082817

شركة نزيه بدرية وشركاه4092818

مؤسسة حربي خلف الحجاج للمقاوالت / حربي خلف باجس الحجاج4102819

شركة محمد رشدي محروس عبد السام وشريكته4112829

شركة برهان و زيد خطاطبه4122836

شركة البشاره للمقاوالت ذ.م.م4132839

شركة عبد املعين سلمان و شركاه/ الفندر للمقاوالت االنشائية4142842
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مؤسسة الصعود للمقاوالت االنشائية / صبحي حسين بديوي طاهات4152844

مؤسسة منير خضر للمقاوالت االنشائية / منير عبد املجيد رفيق خضر4162866

شركة محمد وفيصل الذيابات البطوش / دفالي للمقاوالت االنشائية4172868

شركة مجدي ابو السعود و سامر رفاعي / مجدي ابو السعود للمقاوالت االنشائية4182869

مؤسسة االقطش للمقاوالت االنشائية / محمد احمد محمد االقطش4192871

شركة اسامة خشان وشريكته / التدرج  للمقاوالت4202878

مؤسسة عز الدين للمقاوالت / عز الدين علي حسين عطا اهلل4212879

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م4222881

مؤسسة زايد للهندسة واملقاوالت / فادي عبد اهلل محمد زايد4232884

شركة ورثة محمود نجيب الحسن وشريكهم / السرعة لابنية واملقاوالت4242887

شركة محمد القيسي وشريكته / االستسقاء للمقاوالت االنشائية4252890

شركة اشرف زيادين وشركاه/ اشرف زيادين وشركاه للمقاوالت االنشائية4262896

مؤسسة سامي العقرباوي للمقاوالت / سامي خليل موسى العقرباوي4272897

مؤسسة عدنان عبد الكريم خميس للمقاوالت االنشائية/ عدنان عبد الكريم خميس علي4282904

شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م / روابي الشمال للمقاوالت االنشائية4292906

شركة املدى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4302907

شركة الفيئ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4312909

شركة البارقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4322920

شركة عمر قاسم الطراونه وشريكه4332924

شركة املنشآت الخرسانية للمقاوالت ذ.م.م4342932

شركة سام فاخوري وشريكه/ املتن للمقاوالت االنشائية4352933

شركة محمود وياسر البستنجي4362937

شركة هاني العطار وشريكه4372940

مؤسسة علي عيد اللداوي للمقاوالت / علي عيد محمود اللداوي4382947

لغة الهندسة للمقاوالت / ابراهيم عبد الرحيم سليمان الحياري4392952

شركة الرغد للمقاوالت ذ.م.م4402954

شركة قيس عماري وشريكه / قيس عماري وشريكه للمقاوالت االنشائية4412956

مؤسسة قرقش للمقاوالت االنشائية / شكري راشد شكري قرقش4422957

شركة سليمان درويش احمد وشركاه4432962

شركة الصقر االردنيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4442966

شركة ساكو والشنيطي / ساكو والشنيطي للمقاوالت االنشائية4452974

شركة العوسق للمقاوالت االنشائيه ذ م م4462979
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شركة عبدو حاجي االحمد وشركاه4472982

مؤسسة حسام حسن للمقاوالت االنشائية / حسام محمد صالح حسن4482988

شركة البيت الدايفء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4492994

مؤسسة رامي السوالقة للمقاوالت االنشائية / رامي محمد جميل السوالقة4502996

شركة العوران والكسواني / العوران والكسواني للمقاوالت االنشائية4512998

شركة خالد القاموق و محمد ابو بكر / التميز واالبداع للمقاوالت االنشائية4522999

شركة اطلس الحديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4533000

مؤسسة احمد الرشدان للمقاوالت / احمد محمد حسين الرشدان4543006

شركة محمود الزبيدي وولده / محمود الزبيدي وولده للمقاوالت االنشائية4553007

مؤسسة فادي ابو ليلى للمقاوالت / فادي وائل احمد ابو ليلى4563010

شركة احمد السقا وشركاه4573011

شركة عصام صايف وشركاه / عصام صايف للمقاوالت االنشائية4583012

شركة ذي قار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4593013

الحاسم للمقاوالت االنشائية / ياسر عبد القادر سليمان عربيات4603015

شركة سامر عبد الرحمن حمدي جميل وشريكه / الزهار للمقاوالت4613018

شركة الوثبه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4623019

شركة محمود نعيم كنعان وشريكه4633021

شركة الطراونة وحدادين4643022

شركة عبد الكريم السكارنة و شرسيكه / البوانك للمقاوالت االنشائية4653023

شركة ياسين مداهلل الطراونة واوالده4663024

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4673028

شركة حسام عبد اهلل وشريكته /  طيور الشرق للمقاوالت االنشائية4683031

شركة عبد املجيد يوسف ابو عرقوب وشريكته/ عبد املجيد ابو عرقوب وشريكته للمقاوالت االنشائية4693034

شركة راكان عيد الطراونه وشركاه4703038

شركة سامي سرور وشريكه4713049

شركة الفيصل املتطور للمقاوالت االنشائية ذ. م.م4723050

شركة احمد العواجي وشركاه4733051

شركة كرفان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4743054

شركة محمد علي محمود جرادات وشركاه4753055

شركة تيمور العطيات وشركاه4763061

شركة عبر الحدود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4773068

مؤسسة صالح ابو عمر الهندسية للمقاوالت / صالح عقاب احمد ابو عمر4783071
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مؤسسة الصعود للمقاوالت االنشائية / صبحي حسين بديوي طاهات4152844

مؤسسة منير خضر للمقاوالت االنشائية / منير عبد املجيد رفيق خضر4162866
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شركة مجدي ابو السعود و سامر رفاعي / مجدي ابو السعود للمقاوالت االنشائية4182869

مؤسسة االقطش للمقاوالت االنشائية / محمد احمد محمد االقطش4192871

شركة اسامة خشان وشريكته / التدرج  للمقاوالت4202878

مؤسسة عز الدين للمقاوالت / عز الدين علي حسين عطا اهلل4212879

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م4222881

مؤسسة زايد للهندسة واملقاوالت / فادي عبد اهلل محمد زايد4232884

شركة ورثة محمود نجيب الحسن وشريكهم / السرعة لابنية واملقاوالت4242887

شركة محمد القيسي وشريكته / االستسقاء للمقاوالت االنشائية4252890

شركة اشرف زيادين وشركاه/ اشرف زيادين وشركاه للمقاوالت االنشائية4262896

مؤسسة سامي العقرباوي للمقاوالت / سامي خليل موسى العقرباوي4272897

مؤسسة عدنان عبد الكريم خميس للمقاوالت االنشائية/ عدنان عبد الكريم خميس علي4282904

شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م / روابي الشمال للمقاوالت االنشائية4292906
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شركة قيس عماري وشريكه / قيس عماري وشريكه للمقاوالت االنشائية4412956
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ربوع الخليل للمقاوالت / غازي عبد اهلل ابراهيم الجواوده4793074

مؤسسة هاشم ابو خوصه للمقاوالت االنشائية / هاشم اسماعيل عبد اهلل ابو خوصه4803082

شركة املورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4813083

شركة راس منيف للمقاوالت ذ.م.م4823086

شركة جاسر كساسبه وشريكه / جاسر كساسبه وشريكه للمقاوالت االنشائية4833088

شركة االنعام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4843095

مؤسسة سائد املكاوي للمقاوالت / سائد فيصل مسعود املكاوي4853096

شركة احمد السبايله وعلي عقله4863099

مؤسسة احمد ابو داري / احمد محمد سليم ابو داري4873100

مؤسسة محمد ابو هاني للمقاوالت االنشائية / محمد عبداهلل مصطفى ابو هاني4883104

مؤسسة لبيب الخطيب للمقاوالت االنشائية / لبيب عبد الرحمن ابراهيم الخطيب4893106

مؤسسة عمر الوريدات للمقاوالت االنشائية / عمر يوسف اسماعيل الوريدات4903113

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م4913120

شركة اشرف نصر اهلل وشريكته / اشرف نصر اهلل 4923121

شركة زاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4933123

شركة علي ناجح صالح الجعار وشريكه / الجعار للمقاوالت االنشائية4943125

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م4953129

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4963142

شركة الجدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4973147

مؤسسة امين كنانه للمقاوالت االنشائية / امين سعيد امين كنانه4983148

شركة مصطفى محمود صالح وشركاه / تال الكرك للمقاوالت االنشائية4993152

شركة الرسا للمقاوالت االنشائية ذ.م,.م5003155

مؤسسة موفق الشديفات للمقاوالت االنشائية / موفق احمد ناصر الشديفات5013158

شركة العميد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5023159

شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5033161

شركة عبد الوهاب ذياب عبيدات وشريكه / املتحركة للمقاوالت5043164

شركة ايوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5053167

شركة خطاب والخطاطبه / مندلينا لتكنولوجيا االنشاءات5063173

شركة سيله للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5073175

شركة انس بال عبد اللطيف عيد وشركاه5083176

الجساره للهندسة واملقاوالت / "محمد نبيل" عبد الرحيم توفيق جابر5093178

شركة علي مصطفى الجعار وشركاه5103182
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ناصر ارشيد عطا اهلل املواجده / كفيراز للمقاوالت5113183

مؤسسة غسان حدادين للمقاوالت االنشائية / غسان جريس عوده حدادين5123188

مؤسسة هيثم غرايبه للمقاوالت االنشائية / هيثم رشيد حسن غرايبه5133189

مؤسسة عدنان حياصات للمقاوالت / عدنان علي ابراهيم حياصات5143195

مؤسسة احمد غرير للمقاوالت االنشائية / احمد علي احمد غرير5153200

شركة الركن الهادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5163205

مؤسسة رائد نوفل للمقاوالت / رائد محمود حسين نوفل5173206

مؤسسة عبد الحي اسليم القراله للمقاوالت االنشائية / عبد الحي اسليم سلمان القراله5183207

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه5193210

شركة العقيد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5203216

شركة احمد ووائل القاموق/ قمة عمان للمقاوالت االنشائية5213217

شركة سربل والجعار / سربل والجعار للمقاوالت االنشائية5223223

شركة فيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5233225

شركة اللورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5243231

شركة الجعار والبطاينه5253233

شركة محمد العزه وشركاه / اوجان للمقاوالت االنشائية5263236

شركة ورثة عايد العارضه وشركاه5273237

اعام عمان للهندسة واالنشاءات / سهمل يحيى عبد اهلل املوصلي5283238

شركة التقليدية للبناء والتطوير ذ.م.م5293251

مؤسسة ضياء حجاوي للمقاوالت االنشائية / ضياء عاصم حسني حجاوي5303254

شركة محمد الطراونة وشريكه / سهول الكرك للمقاوالت االنشائية5313257

شركة لؤلؤة املجد للمقاوالت ذ.م.م5323258

شركة محمود ابو هنيه واوالده5333259

شركة الخلود لاعمال االنشائية ذ.م.م5343277

شركة ميراس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5353279

شركة املتقدمون للمقاوالت ذ.م.م5363288

شركة الراشد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5373293

شركة روابي السلط للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5383300

شركة الجعافره والنجار / سوميا للمقاوالت5393308

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م5403312

مؤسسة جبال البلقاء للمقاوالت االنشائية / محمد عبد الرزاق عبد اهلل الجغبير5413313

سمير احمد محمود املوسى / املخروط للمقاوالت االنشائية5423315
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مؤسسة سائد املكاوي للمقاوالت / سائد فيصل مسعود املكاوي4853096

شركة احمد السبايله وعلي عقله4863099

مؤسسة احمد ابو داري / احمد محمد سليم ابو داري4873100

مؤسسة محمد ابو هاني للمقاوالت االنشائية / محمد عبداهلل مصطفى ابو هاني4883104

مؤسسة لبيب الخطيب للمقاوالت االنشائية / لبيب عبد الرحمن ابراهيم الخطيب4893106

مؤسسة عمر الوريدات للمقاوالت االنشائية / عمر يوسف اسماعيل الوريدات4903113

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م4913120

شركة اشرف نصر اهلل وشريكته / اشرف نصر اهلل 4923121

شركة زاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4933123

شركة علي ناجح صالح الجعار وشريكه / الجعار للمقاوالت االنشائية4943125

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م4953129

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4963142

شركة الجدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4973147

مؤسسة امين كنانه للمقاوالت االنشائية / امين سعيد امين كنانه4983148

شركة مصطفى محمود صالح وشركاه / تال الكرك للمقاوالت االنشائية4993152

شركة الرسا للمقاوالت االنشائية ذ.م,.م5003155

مؤسسة موفق الشديفات للمقاوالت االنشائية / موفق احمد ناصر الشديفات5013158

شركة العميد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5023159

شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5033161

شركة عبد الوهاب ذياب عبيدات وشريكه / املتحركة للمقاوالت5043164

شركة ايوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5053167

شركة خطاب والخطاطبه / مندلينا لتكنولوجيا االنشاءات5063173

شركة سيله للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5073175

شركة انس بال عبد اللطيف عيد وشركاه5083176

الجساره للهندسة واملقاوالت / "محمد نبيل" عبد الرحيم توفيق جابر5093178

شركة علي مصطفى الجعار وشركاه5103182
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ناصر ارشيد عطا اهلل املواجده / كفيراز للمقاوالت5113183

مؤسسة غسان حدادين للمقاوالت االنشائية / غسان جريس عوده حدادين5123188

مؤسسة هيثم غرايبه للمقاوالت االنشائية / هيثم رشيد حسن غرايبه5133189

مؤسسة عدنان حياصات للمقاوالت / عدنان علي ابراهيم حياصات5143195

مؤسسة احمد غرير للمقاوالت االنشائية / احمد علي احمد غرير5153200

شركة الركن الهادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5163205

مؤسسة رائد نوفل للمقاوالت / رائد محمود حسين نوفل5173206

مؤسسة عبد الحي اسليم القراله للمقاوالت االنشائية / عبد الحي اسليم سلمان القراله5183207

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه5193210

شركة العقيد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5203216

شركة احمد ووائل القاموق/ قمة عمان للمقاوالت االنشائية5213217

شركة سربل والجعار / سربل والجعار للمقاوالت االنشائية5223223

شركة فيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5233225

شركة اللورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5243231

شركة الجعار والبطاينه5253233

شركة محمد العزه وشركاه / اوجان للمقاوالت االنشائية5263236

شركة ورثة عايد العارضه وشركاه5273237

اعام عمان للهندسة واالنشاءات / سهمل يحيى عبد اهلل املوصلي5283238

شركة التقليدية للبناء والتطوير ذ.م.م5293251

مؤسسة ضياء حجاوي للمقاوالت االنشائية / ضياء عاصم حسني حجاوي5303254

شركة محمد الطراونة وشريكه / سهول الكرك للمقاوالت االنشائية5313257

شركة لؤلؤة املجد للمقاوالت ذ.م.م5323258

شركة محمود ابو هنيه واوالده5333259

شركة الخلود لاعمال االنشائية ذ.م.م5343277

شركة ميراس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5353279

شركة املتقدمون للمقاوالت ذ.م.م5363288

شركة الراشد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5373293

شركة روابي السلط للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5383300

شركة الجعافره والنجار / سوميا للمقاوالت5393308

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م5403312

مؤسسة جبال البلقاء للمقاوالت االنشائية / محمد عبد الرزاق عبد اهلل الجغبير5413313

سمير احمد محمود املوسى / املخروط للمقاوالت االنشائية5423315
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شركة محمد عليان الزيادات وشريكه5433323

عماد الحاج احمد للمقاوالت / عماد ذيب محمد الحاج احمد5443326

شركة دار االرقم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5453327

شركة املوارد املدنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5463333

مؤسسة محمد الرواشده للمقاوالت االنشائية / محمد اعبد محمود الرواشده5473337

شركة يوسف القراونه وشركاه / ابراج القصر للمقاوالت االنشائية5483341

شركة البستان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5493343

شركة سالم ابو محفوظ وشريكه / فجر عمان للهندسة واملقاوالت االنشائية5503344

شركة صالح سالم الطراونه وشريكه/ صالح سالم الطراونه وشريكه5513345

شركة حسن محمد سعد عبد العزيز وشركاه / سيسبان الهندسية للمقاوالت االنشائية5523348

شركة امليسيسيبي للمقاوالت ذ.م.م/املقاليد للمقاوالت االنشائية5533353

شركة ايمن اللداوي وشريكه5543356

شركة الصفوة العمال الكهروميكانيك و املقاوالت ذ.م.م5553361

شركة عمر ابو صبحية وشريكته / ابو صبحية للمقاوالت5563365

شركة برستيج للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5573367

شركة عبد اهلل الطراونة وشريكته / الراجف للمقاوالت االنشائية5583371

شركة عاء هيكل وشريكه / زنك للهندسة واملقاوالت5593372

مؤسسة زياد شعبان للمقاوالت / زياد عبد الرحمن احمد شعبان5603373

شركة نايف الصرايرة وشريكه / ظوايل للمقاوالت5613374

شركة حسين عبد الرحيم وشاحي وشريكه5623387

شركة اسوار البتراء للمقاوالت ذ.م.م5633392

مؤسسة مروان النمري للمقاوالت االنشائية / مروان يعقوب عبد اهلل النمري5643393

مؤسسة صاح الدين العبيدات للمقاوالت / صاح الدين سليمان كايد العبيدات5653403

مؤسسة محمد الشرمان للمقاوالت / محمد عمر سالم الشرمان5663406

شركة محمد عمر الخطاب وشركاه5673409

سلطان نواش يوسف املعايطه / النواش للمقاوالت5683411

شركة سوسنة االردن للمقاوالت ذ.م.م5693414

شركة موسى محمود املعايطة  و شركاه / البتير للمقاوالت5703420

شركة غازي عنتاب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5713426

شركة لؤي ابراهيم الصرايرة واوالده / لؤي الصرايره واوالده للمقاوالت5723427

شركة اسوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5733434

مؤسسة صقر بقاعين للمقاوالت االنشائية / صقر يوسف سليم بقاعين5743438
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شركة رياض محمد الزغول وشريكه / رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية5753440

شركة عمار الرواشده وشريكته / امتار للمقاوالت5763442

ايجابي للمقاوالت االنشائية / بال محمود عوض العدلي5773444

شركة صرفند للمقاوالت ذ.م.م5783451

مؤسسة درب االردن للمقاوالت / محمد احمد عبد السام ابو عواد5793456

شركة محمد عبد الحميد نشوان و شريكه5803457

مؤسسة ابو صيام للمقاوالت االنشائية / احمد حسين ابو صيام5813458

نضال العدوان للمقاوالت االنشائية / نضال عان نوفان العدوان5823460

شركة يعمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5833463

شركة محمود سليمان نهار وشركائه / صبا للمقاوالت االنشائية5843469

شركة البارون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5853473

مؤسسة احمد يوسف عبد الرزاق للمقاوالت/ احمد يوسف احمد عبدالرزاق5863475

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5873478

شركة خايا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5883479

شركة امين العمري وشركاه / القصر املعماري للمقاوالت االنشائية5893485

شركة احمد شاهر الطراونة وشركاه / شاهر للمقاوالت االنشائية5903486

شركة الحلول املترابطة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5913490

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م5923492

محمد الطعاني للمقاوالت / محمد هاني محمد الطعاني5933500

مؤسسة طارق سامة للمقاوالت / طارق قسطة ريمون سامة5943509

شركة ماجد ادريس ومحمد داود5953515

مؤسسة املهندس عمر ماجد سوندك للمقاوالت االنشائية / عمر ماجد محمد سوندك5963517

شركة نايف ومحمد النوايسه / نايف عبده ومحمد النوايسه للمقاوالت االنشائية5973521

مؤسسة وائل العزه للمقاوالت االنشائية / وائل نجيب احمد العزه5983524

شركة الفهرس للمقاوالت ذ.م.م5993525

شركة السد العالي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6003528

شركة السكر للمقاوالت ذ.م.م6013533

شركة الزمر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6023534

شركة سياج االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6033536

شركة ايمن ابو حسين وشركاه / ايمن ابو حسين للمقاوالت االنشائية6043540

شركة الخمائل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6053541

مؤسسة يونس عبد اهلل النعيمات للمقاوالت / يونس عبد اهلل عقله النعيمات6063544
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شركة الزمر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6023534

شركة سياج االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6033536

شركة ايمن ابو حسين وشركاه / ايمن ابو حسين للمقاوالت االنشائية6043540

شركة الخمائل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6053541

مؤسسة يونس عبد اهلل النعيمات للمقاوالت / يونس عبد اهلل عقله النعيمات6063544
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شركة منصور دعابس و مهند شاهين / الجائز للمقاوالت االنشائية6073545

شركة ايس الدولية للمقاوالت ذ.م.م6083550

مؤسسة البرنامج للمقاوالت االنشائية / زهير محمد رشيد النجار6093551

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6103553

شركة خفايا للمقاوالت ذ.م.م6113556

شركة ابراهيم الشرمان وشريكه6123560

شركة تدشين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6133562

مؤسسة نواخذ االردن للمقاوالت / محمود عوض عوده العليين القرالة6143566

شركة النبيان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6153575

شركة اوتار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6163586

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني للمقاوالت االنشائية /نزيه محمد ابراهيم  الطعاني 6173588

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين6183589

شركة محمد ماجد زهير العبوه وشركاه /املقصد للمقاوالت6193593

شركة املدينة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6203595

ليث املدانات للمقاوالت االنشائية / ليث نايف حنا املدانات6213596

الصرح الراقي للمقاوالت االنشائية / اسامة شكري توفيق الشيخ صالح6223602

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6233607

شركة محمد وعبد الرحمن الجعافره / االكارم للمقاوالت االنشائية6243608

شركة بازلت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6253618

شركة عمر الصمادي وشريكته6263630

شركة اتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6273631

شركة جميرا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / الفارعة للمقاوالت االنشائية6283639

مؤسسة احمد العبدالات للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان فليح العبد الات6293645

شركة الحلول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6303650

مؤسسة فيصل عيسى الشخاتره للهندسة واملقاوالت االنشائية / فيصل عيسى 6313668
سعد الشخاتره

شركة القضاه والعضايله / اسوار القلعة للمقاوالت االنشائية6323671

شركة الرياض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6333683

مؤسسة معاذ يوسف للمقاوالت االنشائية / معاذ محمد ابراهيم يوسف6343685

شركة قلعة عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6353687

شركة املتمكنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6363691

مؤسسة عطا ابو الرب للمقاوالت االنشائية / عطا محمد اسماعيل علي6373693
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شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6383697

شركة الكرادشه والشوابكة / ابراج نيبو للمقاوالت االنشائية6393702

مؤسسة نورسان للمقاوالت / علي سالم احمد العثامين6403707

شركة املقطع الذهبي للمقاوالت االنشاءية ذ م م6413709

مؤسسة شمس مكة للهندسة والبناء / اكرم محمد ابراهيم ابو قمر6423715

شركة مسماك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6433718

شركة انفينتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6443723

شركة طبريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6453727

كليفر للمقاوالت االنشائية ذ م م6463733

شركة فراس حسين جرادات وشركاه / سوفانا للمقاوالت االنشائية6473734

مؤسسة كفرسوم للمقاوالت االنشائية / محمد عاطف محمد عبيدات6483735

شركة الوتين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6493742

موفق السرحان للمقاوالت االنشائية / موفق فاح مقداد السرحان6503743

شركة جبال عبدون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6513747

شركة الشيد للهندسة واملقاوالت ذ.م.م6523757

مؤسسة جراشه للمقاوالت / رائد محمد جراشه تحبسم6533762

شركة احمد الصياح وشريكه / رنوة للمقاوالت االنشائية6543763

شركة القادري للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6553764

شركة رويال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6563767

شركة موسى احمد موسى وشركاه / رامين للمقاوالت االنشائية6573769

مؤسسة نادر سهاونه للمقاوالت االنشائية / نادر نواف فرحان سهاونه6583778

شركة االحمد والزيود / الزيود للمقاوالت االنشائية6593779

شركة عبد اهلل مقطش وشركاه / ركين للمقاوالت االنشائية6603780

مؤسسة الراية الوطنية للمقاوالت االنشائية / راضي عبد القادر عبد الحافظ مطر6613789

شركة السبل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6623790

شركة ابو ديس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6633794

شركة الزطيمه وعويس / روابي جرش للمقاوالت االنشائية6643797

شركة حسام حامد االغوات وشريكه / صقور الكرك للمقاوالت االنشائية6653802

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م6663806

شركة خلود نصير وشركاها / االعجوبة للمقاوالت االنشائية6673813

شركة هورايزن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6683814

مؤسسة العناقيد للمقاوالت الهندسية / عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر6693816
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مؤسسة ايمن مهنا للمقاوالت االنشائية / ايمن محمد جميل مهنا6703817

مؤسسة عمر السواعير للمقاوالت االنشائية / عمر عبد الحميد حامد السواعير6713823

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6723824

شركة ديوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6733826

الحوارات للمقاوالت االنشائية / صالح سالم سليمان الحوارات6743827

مؤسسة عمر الصعوب للمقاوالت6753828

مؤسسة موسى جيت للمقاوالت االنشائية / موسى حسين محمود جيت6763829

شركة الصخر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6773831

شركة املشاريع العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6783833

مؤسسة ماهر ادريس للمقاوالت االنشائية / ماهر سعود مرشد ادريس6793834

اوفى للهندسة واملقاوالت االنشائية / اويف احمد عيسى الغنانيم6803836

مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية / محمد يوسف حسين اليوسف6813839

الصايغ للمقاوالت االنشائية   / احام عيسى ذيب الصايغ6823840

شركة املناره للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6833841

شركة عاء احمد الزيود وشريكه6843848

مؤسسة عبد الحليم الحوامده للمقاوالت االنشائية / عبد الحليم مصطفى حسين الحوامده6853849

شركة جلفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6863853

شركة الغدف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6873856

شركة وائل عوده وشركاه6883859

شركة البندر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6893863

شركة عواد الحجاج وشركاه6903866

سما بيسان للمقاوالت االنشائية / عبد الكريم فرحان محمد الزبيدي6913868

شركة مروان الحوراني وشركاه / سفوح مؤته للمقاوالت االنشائية6923869

مؤسسة عبد اهلل ابراهيم اللصاصمه للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل ابراهيم فاح اللصاصمه6933872

شركة العطاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6943876

مؤسسة ضواحي القدس للمقاوالت االنشائية / عبد العزيز بسام عبد العزيز عريقات6953882

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م6963894

مؤسسة عبدالرحيم ابو محفوظ للمقاوالت/ عبدالرحيم عبداهلل حسين ابو محفوظ6973898

شركة علي الوحش و شركاه6983901

شركة يوسف الجيت وشريكه6993903

شركة ابناء عوض محمد مصري / ابناء عوض املصري للمقاوالت اإلنشائية7003909

مؤسسة ابو سفيان للمقاوالت / ضيف اهلل عويد الرحيل الجبور7013910
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شركة باسم عبيده وشركاه / العبره للمقاوالت7023911

شركة خليف ابراهيم الطراونة وشريكه / سما مؤاب للمقاوالت االنشائية7033912

شركة بانوراما للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7043913

شركة العقاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7053914

مؤسسة عمار العاوي للمقاوالت االنشائية / عمار محمود محمد العاوي7063917

شركة التنامي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7073920

عينون للمقاوالت / خالد زعل عبدالكريم املحادين7083923

شركة ايسار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7093925

مؤسسة محمد موسى الشبول للمقاوالت االنشائية / محمد موسى محمد الشبول7103928

شركة بناء االحدب للمقاوالت ذ.م.م7113929

شركة عماد ابو اصبع وشريكه7123930

مؤسسة خليل محمد خليل بلوط للمقاوالت االنشائية / خليل محمد خليل بلوط7133931

مؤسسة محمد مبارك الطراونه للمقاوالت/ محمد مبارك عوض الطراونه7143934

شركة القاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7153935

شركة املؤقت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7163936

شركة جرزيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7173947

شركة احمد علي الجعار وشركاه7183948

تباين للمقاوالت االنشائية / اشرف امين عوض سهاونه7193949

شركة املد للمقاوالت ذ.م.م7203950

شركة التدعيم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7213954

شركة االعمال املتنوعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / سفوح تاع العلي للمقاوالت االنشائية7223956

مؤسسة عثمان ابو سنينه للمقاوالت االنشائية / عثمان محمد فؤاد الشيخ حسين ابو سنينه7233961

شركة املرقه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7243964

البعد التنموي للمقاوالت االنشائية7253966

شركة مروان عواد وشريكه / مروان عواد للمقاوالت7263968

شركة ارابيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7273971

شركة صوفين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7283978

مؤسسة تيسير العجلوني للمقاوالت / تيسير محمد يوسف عجلوني7293980

شركة رامي كريم وشركاه / صناع الثقة للمقاوالت االنشائية7303981

شركة سوادا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7313982

مؤسسة آدم وشيرين للمقاوالت االنشائية / شيرين نجيب عايد البقاعين7323984

مؤسسة سامة العساف للمقاوالت االنشائية /سامة نواف عبد ربه العساف7333991
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مؤسسة ايمن مهنا للمقاوالت االنشائية / ايمن محمد جميل مهنا6703817

مؤسسة عمر السواعير للمقاوالت االنشائية / عمر عبد الحميد حامد السواعير6713823

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6723824

شركة ديوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6733826

الحوارات للمقاوالت االنشائية / صالح سالم سليمان الحوارات6743827

مؤسسة عمر الصعوب للمقاوالت6753828

مؤسسة موسى جيت للمقاوالت االنشائية / موسى حسين محمود جيت6763829

شركة الصخر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6773831

شركة املشاريع العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6783833

مؤسسة ماهر ادريس للمقاوالت االنشائية / ماهر سعود مرشد ادريس6793834

اوفى للهندسة واملقاوالت االنشائية / اويف احمد عيسى الغنانيم6803836

مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية / محمد يوسف حسين اليوسف6813839

الصايغ للمقاوالت االنشائية   / احام عيسى ذيب الصايغ6823840

شركة املناره للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6833841

شركة عاء احمد الزيود وشريكه6843848

مؤسسة عبد الحليم الحوامده للمقاوالت االنشائية / عبد الحليم مصطفى حسين الحوامده6853849

شركة جلفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6863853

شركة الغدف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6873856

شركة وائل عوده وشركاه6883859

شركة البندر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6893863

شركة عواد الحجاج وشركاه6903866

سما بيسان للمقاوالت االنشائية / عبد الكريم فرحان محمد الزبيدي6913868

شركة مروان الحوراني وشركاه / سفوح مؤته للمقاوالت االنشائية6923869

مؤسسة عبد اهلل ابراهيم اللصاصمه للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل ابراهيم فاح اللصاصمه6933872

شركة العطاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6943876

مؤسسة ضواحي القدس للمقاوالت االنشائية / عبد العزيز بسام عبد العزيز عريقات6953882

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م6963894

مؤسسة عبدالرحيم ابو محفوظ للمقاوالت/ عبدالرحيم عبداهلل حسين ابو محفوظ6973898

شركة علي الوحش و شركاه6983901

شركة يوسف الجيت وشريكه6993903

شركة ابناء عوض محمد مصري / ابناء عوض املصري للمقاوالت اإلنشائية7003909

مؤسسة ابو سفيان للمقاوالت / ضيف اهلل عويد الرحيل الجبور7013910
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شركة باسم عبيده وشركاه / العبره للمقاوالت7023911

شركة خليف ابراهيم الطراونة وشريكه / سما مؤاب للمقاوالت االنشائية7033912

شركة بانوراما للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7043913

شركة العقاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7053914

مؤسسة عمار العاوي للمقاوالت االنشائية / عمار محمود محمد العاوي7063917

شركة التنامي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7073920

عينون للمقاوالت / خالد زعل عبدالكريم املحادين7083923

شركة ايسار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7093925

مؤسسة محمد موسى الشبول للمقاوالت االنشائية / محمد موسى محمد الشبول7103928

شركة بناء االحدب للمقاوالت ذ.م.م7113929

شركة عماد ابو اصبع وشريكه7123930

مؤسسة خليل محمد خليل بلوط للمقاوالت االنشائية / خليل محمد خليل بلوط7133931

مؤسسة محمد مبارك الطراونه للمقاوالت/ محمد مبارك عوض الطراونه7143934

شركة القاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7153935

شركة املؤقت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7163936

شركة جرزيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7173947

شركة احمد علي الجعار وشركاه7183948

تباين للمقاوالت االنشائية / اشرف امين عوض سهاونه7193949

شركة املد للمقاوالت ذ.م.م7203950

شركة التدعيم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7213954

شركة االعمال املتنوعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / سفوح تاع العلي للمقاوالت االنشائية7223956

مؤسسة عثمان ابو سنينه للمقاوالت االنشائية / عثمان محمد فؤاد الشيخ حسين ابو سنينه7233961

شركة املرقه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7243964

البعد التنموي للمقاوالت االنشائية7253966

شركة مروان عواد وشريكه / مروان عواد للمقاوالت7263968

شركة ارابيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7273971

شركة صوفين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7283978

مؤسسة تيسير العجلوني للمقاوالت / تيسير محمد يوسف عجلوني7293980

شركة رامي كريم وشركاه / صناع الثقة للمقاوالت االنشائية7303981

شركة سوادا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7313982

مؤسسة آدم وشيرين للمقاوالت االنشائية / شيرين نجيب عايد البقاعين7323984

مؤسسة سامة العساف للمقاوالت االنشائية /سامة نواف عبد ربه العساف7333991
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شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة7343992

شركة السلسلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7353997

شركة باملاس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7363998

مؤسسة محمد حسين للمقاوالت االنشائية / محمد احمد محمد حسين7374009

شركة عاصم الزحيمات وشريكه / مجد الجنوب للمقاوالت االنشائية7384012

شركة سرايا الضفتين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7394013

مؤسسة ام الكتاب للمقاوالت االنشائية / ايجيون قسمات غازي الشيخ7404016

شركة الشرق االقصى للمقاوالت ذ.م.م7414022

شركة بوابة املنصوره الدولية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7424023

شركة موسى البستنجي وشريكه / موسى البستنجي وشريكه للمقاوالت7434026

شركة رأفت غنام و آمنه مقبل / رافت غنام للمقاوالت االنشائية7444029

شركة املنفذ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7454033

شركة الفوارعة وداود / افاك للمقاوالت7464034

شركة التطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7474040

شركة كمال الرواشده و شركاه / العرجون للمقاوالت االنشائية7484041

شركة موسى الكركي و شريكه7494042

شركة صاح ابو عرقوب و شريكه / صاح ابو عرقوب للمقاوالت االنشائية7504046

شركة الجعاعره و الكتوت7514047

شركة قاسم الروسان وشريكته7524049

شركة اقليم مدى العمال املقاوالت ذ.م.م7534051

مؤسسة سالم الحياري للمقاوالت االنشائية / سالم علي فاضل الحياري7544059

شركة الشهم الدوليه للمقاوالت ذ.م.م7554067

شركة محمد حسن خليل وشريكه7564068

االرض الصلبه للمقاوالت االنشائية / شركة العتوم و شركاه7574070

علي يوسف الطراونة و شريكته7584071

شركة الخيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7594072

شركة محمد الطراونه وعبدالنوايسه /الفجر الجديد للمقاوالت االنشائية7604077

شركة عبد القادر املعايطه و شركاه/عبدالقادر وشركاه للمقاوالت االنشائيه7614078

مؤسسة احمد شومان حسين الحباشنه /احمد شومان حسين شنوان الحباشنه7624081

شركة هيبتا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7634083

شركة رائد محمد الزيدانين و شريكه / بوابة بصيرا للمقاوالت االنشائيه7644087

شركة املعايطه و محمود7654088
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شركة املقام للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7664090

مؤسسة اماليد للمقاوالت االنشائيه/ عمر محمد ارشيد الخشاشنه7674091

شركة سام الفوارس للمقاوالت االنشائية ذ. م.م7684094

مؤسسة حسان مخائيل الصناع للمقاوالت االنشائيه /حسان مخائيل جاداهلل الصناع7694099

مؤسسة مراد الحجاج للمقاوالت االنشائيه/ مراد محمد حمدان الحجاج7704100

شركة ارتياد للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7714102

مؤسسة محمد عطيوي املساعيد للمقاوالت االنشائيه /محمدعطيوي عقيل املساعيد7724104

شركة اسطنبول للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7734110

شركة محمد عمر الروسان وشريكه/ االسس الثابتة للمقاوالت االنشائية7744112

شركة الرباعيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االتجاهات الرباعيه للمقاوالت االنشائيه7754113

شركة التعايش للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7764114

مؤسسة محمد احمد سليمان للمقاوالت /محمد احمد محمد سليمان7774117

مؤسسة امجد نايف العمري للمقاوالت االنشائية /امجد نايف محمد العمري7784118

شركة املهندسون املتحدون للهندسة و املقاوالت االنشائية ذ.م.م7794119

شركة سهم العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7804122

شركة العبابنه و الكفريني / العبابنه و الكفريني للمقاوالت االنشائية7814139

شركة ساك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7824144

شركة العنبر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7834146

شركة اسناد الهندسيه لاعمال االنشائيه ذ.م.م7844149

مؤسسة احمد محمد الطراونه للمقاوالت / احمد محمد عويد  الطراونه7854154

شركة احمد العليمات و شريكته /  العليمات للمقاوالت االنشائية7864155

شركة احياء للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7874156

شركة القور و املزاوده / القور و املزاوده للمقاوالت االنشائية7884161

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )402(                                                                   الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت / حسني محمد حسن ابو عاصي120

شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نواس وشركاه229

شركة ورثة سهيل زين شموط /ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية342

علي ابو السمن / علي سعود كايد ابو السمن443
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شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة7343992

شركة السلسلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7353997

شركة باملاس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7363998

مؤسسة محمد حسين للمقاوالت االنشائية / محمد احمد محمد حسين7374009

شركة عاصم الزحيمات وشريكه / مجد الجنوب للمقاوالت االنشائية7384012

شركة سرايا الضفتين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7394013

مؤسسة ام الكتاب للمقاوالت االنشائية / ايجيون قسمات غازي الشيخ7404016

شركة الشرق االقصى للمقاوالت ذ.م.م7414022

شركة بوابة املنصوره الدولية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7424023

شركة موسى البستنجي وشريكه / موسى البستنجي وشريكه للمقاوالت7434026

شركة رأفت غنام و آمنه مقبل / رافت غنام للمقاوالت االنشائية7444029

شركة املنفذ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7454033

شركة الفوارعة وداود / افاك للمقاوالت7464034

شركة التطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7474040

شركة كمال الرواشده و شركاه / العرجون للمقاوالت االنشائية7484041

شركة موسى الكركي و شريكه7494042

شركة صاح ابو عرقوب و شريكه / صاح ابو عرقوب للمقاوالت االنشائية7504046

شركة الجعاعره و الكتوت7514047

شركة قاسم الروسان وشريكته7524049

شركة اقليم مدى العمال املقاوالت ذ.م.م7534051

مؤسسة سالم الحياري للمقاوالت االنشائية / سالم علي فاضل الحياري7544059

شركة الشهم الدوليه للمقاوالت ذ.م.م7554067

شركة محمد حسن خليل وشريكه7564068

االرض الصلبه للمقاوالت االنشائية / شركة العتوم و شركاه7574070

علي يوسف الطراونة و شريكته7584071

شركة الخيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7594072

شركة محمد الطراونه وعبدالنوايسه /الفجر الجديد للمقاوالت االنشائية7604077

شركة عبد القادر املعايطه و شركاه/عبدالقادر وشركاه للمقاوالت االنشائيه7614078

مؤسسة احمد شومان حسين الحباشنه /احمد شومان حسين شنوان الحباشنه7624081

شركة هيبتا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7634083

شركة رائد محمد الزيدانين و شريكه / بوابة بصيرا للمقاوالت االنشائيه7644087

شركة املعايطه و محمود7654088
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شركة املقام للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7664090

مؤسسة اماليد للمقاوالت االنشائيه/ عمر محمد ارشيد الخشاشنه7674091

شركة سام الفوارس للمقاوالت االنشائية ذ. م.م7684094

مؤسسة حسان مخائيل الصناع للمقاوالت االنشائيه /حسان مخائيل جاداهلل الصناع7694099

مؤسسة مراد الحجاج للمقاوالت االنشائيه/ مراد محمد حمدان الحجاج7704100

شركة ارتياد للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7714102
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شركة التعايش للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7764114
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شركة اسناد الهندسيه لاعمال االنشائيه ذ.م.م7844149

مؤسسة احمد محمد الطراونه للمقاوالت / احمد محمد عويد  الطراونه7854154

شركة احمد العليمات و شريكته /  العليمات للمقاوالت االنشائية7864155

شركة احياء للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7874156

شركة القور و املزاوده / القور و املزاوده للمقاوالت االنشائية7884161

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )402(                                                                   الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت / حسني محمد حسن ابو عاصي120

شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نواس وشركاه229

شركة ورثة سهيل زين شموط /ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية342

علي ابو السمن / علي سعود كايد ابو السمن443
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املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات567

شركة غازي حمدان وشريكه6157

مؤسسة محمود عقلة للمفاوالت االنشائية / محمود سلمان مصطفى عقله7160

مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت/ شركة عبدالعزيز حسن اسماعيل الرب و شركاه8162

شركة عصام الزيديين وشركاه9182

شركة عمر ذيابات واوالده / عمر ذيابات واوالده للمقاوالت االنشائية10220

مكتب الرحاحلة للتعهدات العامة / هاني محمد  املفلح الرحاحله11350

شركة حكمت محمد االحمد الخطيب وشركاه12421

مؤسسة عبد اهلل السودي للمقاوالت االنشائية / عبداهلل علي محمد السودي13445

شركة عبد الرحيم املجدالوي وأوالده14464

شركة نايل ابو راجوح وشريكته / الرؤى املتقدمة للمقاوالت االنشائية15466

مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات / محمد خير يوسف صفر اسحانوق16474

مؤسسة صالح الوادي للمقاوالت / صالح سالم محمد الوادي17480

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان محمد الحياري18488

املؤسسة الفنية للبناء / شركة سند ابراهيم حدادين وشركاهم19496

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه20510

مؤسسة جرار للمقاوالت / ناصر علي حسن جرار21529

دار التعهدات والهندسة / غيث عارف علي النجار22604

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم23605

مؤسسة نعيم احمد القضاه للمقاوالت االنشائية / نعيم احمد العلي القضاه24619

شركة راشد الرواحنه وشريكه25632

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه26638

مؤسسة روزان للمقاوالت/ أحمد يوسف محمد عبد القادر27664

شركة عبد القادر أبو ديه وشركاه)صافا للمقاوالت(28721

مؤسسة محمود عاصي للمقاوالت / محمود احمد محمود عاصي29743

مؤسسة مالك الصمادي للمقاوالت االنشائية/ مالك محمد ساري الصمادي30746

ياسر ابو عبيد / ياسر محسن علي ابو عبيد31751

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية32792

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه33815

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه34850

شركة احمد الغنيمات ورائد الربابعة / ابراج الجنوب للمقاوالت35883

الكفاوين للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه36884
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مؤسسة عاطف معالي للمقاوالت / عاطف ذيب حسن معالي37900

مؤسسة محمد ساري الغوانمه للمقاوالت االنشائية / محمد ساري انيس الغوانمه38914

مؤسسة البستنجي للمقاوالت /احمد عبدالهادي محمد البستنجي39919

مكتب مناع للتعهدات / علي احمد محمود مناع40922

مؤسسة الرضا للمقاوالت/خلف حسين علي بصبوص41926

مؤسسة جمال الجزازي للمقاوالت االنشائية / جمال صالح علي الجزازي42949

شركة تيسير علي الشويات وأوالده43973

شركة عامر عبد السام دبش وولده44974

شركة ميشيل مدانات وشريكه45980

شركة سعيد عطيه الطاع وشركاه46984

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه47998

مؤسسة سليمان الحديدي للمقاوالت / سليمان عبد اهلل احمد الحديدي481001

شركة احمد داود الطراونة وأوالده491007

مؤسسة احمد فاح النوايسه للمقاوالت / احمد فاح سعيد النوايسة501081

شركة رائد ياسين الجرابعة وشريكه511096

مؤسسة التوحيد لخدمات البناء واملقاوالت/ محمد داود محمود حماد521108

مؤسسة البيت االردني للمقاوالت االنشائية/محمد سعيد فواز احمد مصطفى531116

مؤسسة الحامد للمقاوالت االنشائية  / نايل حامد عوض الطراونة541139

مؤسسة عطية عبد العزيز  للتعهدات / عطية عبد العزيز عطيه احمد551144

مؤسسة املفرق الحديثة للمقاوالت / عبد اهلل خالد خلف الشديفات561145

شركة عبد الناصر فرحان الطراونة وشريكه571156

شركة شفيق العتيلي وأوالده581190

مؤسسة خالد مفلح للمقاوالت االنشائية591196

مؤسسة خالد الحداد للمقاوالت / خالد وليد اسماعيل الحداد601216

مؤسسة اسعد جبر للمقاوالت / اسعد عبد الرحمن احمد جبر611231

شركة علي حمود الطراونه وشريكه / علي حمود الطراونةوشريكه للمقاوالت621255

شركة رائد عاونه وشريكته / رائد عاونه وشريكته للمقاوالت االنشائية631276

مؤسسة عماد الشنابله للمقاوالت االنشائيه/ عماد غالب محمد الشنابله641280

شركة دينا االغوات وشركاها / دينا االغوات للمقاوالت االنشائية651287

مؤسسة حموده للمقاوالت - يوسف ابراهيم كريم الطراونة661304

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت / عبد الرحمن احمد سامة الذنيبات671305

مؤسسة االطال للمقاوالت / شركة شفيق يعقوب املدانات وشركاه681318



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

202

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات567

شركة غازي حمدان وشريكه6157

مؤسسة محمود عقلة للمفاوالت االنشائية / محمود سلمان مصطفى عقله7160

مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت/ شركة عبدالعزيز حسن اسماعيل الرب و شركاه8162

شركة عصام الزيديين وشركاه9182

شركة عمر ذيابات واوالده / عمر ذيابات واوالده للمقاوالت االنشائية10220

مكتب الرحاحلة للتعهدات العامة / هاني محمد  املفلح الرحاحله11350

شركة حكمت محمد االحمد الخطيب وشركاه12421

مؤسسة عبد اهلل السودي للمقاوالت االنشائية / عبداهلل علي محمد السودي13445

شركة عبد الرحيم املجدالوي وأوالده14464

شركة نايل ابو راجوح وشريكته / الرؤى املتقدمة للمقاوالت االنشائية15466

مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات / محمد خير يوسف صفر اسحانوق16474

مؤسسة صالح الوادي للمقاوالت / صالح سالم محمد الوادي17480

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان محمد الحياري18488

املؤسسة الفنية للبناء / شركة سند ابراهيم حدادين وشركاهم19496

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه20510

مؤسسة جرار للمقاوالت / ناصر علي حسن جرار21529

دار التعهدات والهندسة / غيث عارف علي النجار22604

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم23605

مؤسسة نعيم احمد القضاه للمقاوالت االنشائية / نعيم احمد العلي القضاه24619

شركة راشد الرواحنه وشريكه25632

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه26638

مؤسسة روزان للمقاوالت/ أحمد يوسف محمد عبد القادر27664

شركة عبد القادر أبو ديه وشركاه)صافا للمقاوالت(28721

مؤسسة محمود عاصي للمقاوالت / محمود احمد محمود عاصي29743

مؤسسة مالك الصمادي للمقاوالت االنشائية/ مالك محمد ساري الصمادي30746

ياسر ابو عبيد / ياسر محسن علي ابو عبيد31751

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية32792

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه33815

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه34850

شركة احمد الغنيمات ورائد الربابعة / ابراج الجنوب للمقاوالت35883

الكفاوين للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه36884

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

203

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة عاطف معالي للمقاوالت / عاطف ذيب حسن معالي37900

مؤسسة محمد ساري الغوانمه للمقاوالت االنشائية / محمد ساري انيس الغوانمه38914

مؤسسة البستنجي للمقاوالت /احمد عبدالهادي محمد البستنجي39919

مكتب مناع للتعهدات / علي احمد محمود مناع40922

مؤسسة الرضا للمقاوالت/خلف حسين علي بصبوص41926

مؤسسة جمال الجزازي للمقاوالت االنشائية / جمال صالح علي الجزازي42949

شركة تيسير علي الشويات وأوالده43973

شركة عامر عبد السام دبش وولده44974

شركة ميشيل مدانات وشريكه45980

شركة سعيد عطيه الطاع وشركاه46984

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه47998

مؤسسة سليمان الحديدي للمقاوالت / سليمان عبد اهلل احمد الحديدي481001

شركة احمد داود الطراونة وأوالده491007

مؤسسة احمد فاح النوايسه للمقاوالت / احمد فاح سعيد النوايسة501081

شركة رائد ياسين الجرابعة وشريكه511096

مؤسسة التوحيد لخدمات البناء واملقاوالت/ محمد داود محمود حماد521108

مؤسسة البيت االردني للمقاوالت االنشائية/محمد سعيد فواز احمد مصطفى531116

مؤسسة الحامد للمقاوالت االنشائية  / نايل حامد عوض الطراونة541139

مؤسسة عطية عبد العزيز  للتعهدات / عطية عبد العزيز عطيه احمد551144

مؤسسة املفرق الحديثة للمقاوالت / عبد اهلل خالد خلف الشديفات561145

شركة عبد الناصر فرحان الطراونة وشريكه571156

شركة شفيق العتيلي وأوالده581190

مؤسسة خالد مفلح للمقاوالت االنشائية591196

مؤسسة خالد الحداد للمقاوالت / خالد وليد اسماعيل الحداد601216

مؤسسة اسعد جبر للمقاوالت / اسعد عبد الرحمن احمد جبر611231

شركة علي حمود الطراونه وشريكه / علي حمود الطراونةوشريكه للمقاوالت621255

شركة رائد عاونه وشريكته / رائد عاونه وشريكته للمقاوالت االنشائية631276

مؤسسة عماد الشنابله للمقاوالت االنشائيه/ عماد غالب محمد الشنابله641280

شركة دينا االغوات وشركاها / دينا االغوات للمقاوالت االنشائية651287

مؤسسة حموده للمقاوالت - يوسف ابراهيم كريم الطراونة661304

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت / عبد الرحمن احمد سامة الذنيبات671305

مؤسسة االطال للمقاوالت / شركة شفيق يعقوب املدانات وشركاه681318



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

204

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حمدان الخوالدة وشركاه / الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية691320

شركة بال املعايطه وشريكه / بال املعايطة وعطا اهلل البيايضة701323

شركة عادل ابو سل واوالده / عادل ابو سل للمقاوالت711328

شركة رائد املومني وشركاه721340

شركة توفيق ابو عجان وشريكه731342

مؤسسة حمادة لانشاء والعمارة / طالب عبدالرزاق حمادة حمادة741365

مكتب محمد عطااهلل وشركاه للمقاوالت / شركة محمد عبد الدين وشركاه751390

شركة عمر هاني احمد كراسنه وشركاه/مؤسسة الكواكب للمقاوالت االنشائية761415

مؤسسة جودت مصطفى لتعهدات االبنية / جودت يوسف محمود مصطفى771419

مؤسسة املهندس زياد حسونة للمقاوالت/زياد علي احمد حسونه781424

شركة شكري محمد عبد اهلل وانس حمادنه / االستشاريون العرب للمقاوالت791437

شركة اكرم املدانات وولده801477

مؤسسة امجد املدانات للمقاوالت / امجد صبح موسى املدانات811478

شركة خلدون الجرابعة وشريكه821485

شركة موسى عزام حسين وشريكه831492

مؤسسة شاهرعارف مروج للمقاوالت/ شاهر عارف حمد مروج841504

شركة احمد هويمل الخريسات وشركاه851510

مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم حسن عبدالفتاح861554

شركة عبد الباسط الفوارسه وشريكه871570

 العنود للمقاوالت / شركة كرادشه والحمارنه881577

مؤسسة ذيب ابو نواس للمقاوالت االنشائية / ذيب محمد احمد ابو نواس891581

مؤسسة قاسم ابو الهيجاء للمقاوالت االنشائية / قاسم محمد جبر ابو الهيجاء901587

شركة حرب الحوامدة وشركاه911598

شركة عوض الصرايرة وأوالده921608

شركة محمود عبداهلل الصباغ وشركاه931612

شركة نور الدين القضاه وأوالده941624

شركة سليم الزير وشريكه951647

مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية / صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري961672

 شركة موسى الشلبي وشركاه971691

شركة طه ابو نجم وشركاه/ نسر الجنوب للمقاوالت االنشائية981692

مؤسسة احمد الجمل للمقاوالت / احمد عطا عبد الرحمن الجمل991696

مكتب خالد الفرجات للمقاوالت / خالد خليل موسى الفرجات1001709
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شركة االمان للخدمات الفنية ذ.م.م1011712

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت1021716

شركة فاروق الشالده وشريكه1031729

مؤسسة عبد الرحمن محمد عوض للمقاوالت / عبد الرحمن محمد عوض عبداهلل1041740

شركة ياسر محمد علي قاسم وشريكه / ياسر وحسام قاسم للمقاوالت االنشائية1051752

مؤسسة محمد عبد الكريم للمقاوالت االنشائية / محمد فريد سالم عبد الكريم سالم1061771

شركة بصري للمقاوالت / شركة يوسف "عيال سلمان" وسليم املزايده1071780

شركة حسين رباح وشركاه1081815

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه1091824

شركة الهيثم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1101827

شركة عدنان الكساسبه وشريكه1111847

شركة عياش ابو العيس وشركاه/ ديا للمقاوالت االنشائية1121849

الثناء للتعهدات العامة / شركة عبد السام هاشم جبر وشركاه1131886

شركة االوائل للمقاوالت ذ . م . م1141894

شركة هوج للمقاوالت ذ . م . م .1151901

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت1161904

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي1171959

شركة محمد منسي وشريكه1181999

شركة محمد ماح وشركاه / اسوار الصخرة املشرفة للهندسة واملقاوالت1192002

شركة عوض الذنيبات وشركاه1202025

شركة محمد علي محمد الجعار وشركاه1212034

شركة ورثة سالم الطراونه1222039

شركة علي الشعراء وشركاه1232040

شركة سامي سالم املبيضين وشركاه / قير حارسه للمقاوالت االنشائية1242077

شركة فرحان املعايطة وشركاه1252078

شركة نوفان املناعسة وشريكته1262120

شركة وليد ابو نواس وشريكه / وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية1272126

مؤسسة العسيلي للمقاوالت االنشائية / بسام احمد علي العسيلي1282133

شركة فراس حمدان وشريكه1292169

شركة املعدنية االستشارية للمقاوالت ذ.م.م / املعدنية االستشارية للمقاوالت1302170

شركة سامة العبيات وأوالده1312182

شركة احمد سعد وشريكته / مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت1322191
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شركة حمدان الخوالدة وشركاه / الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية691320

شركة بال املعايطه وشريكه / بال املعايطة وعطا اهلل البيايضة701323

شركة عادل ابو سل واوالده / عادل ابو سل للمقاوالت711328

شركة رائد املومني وشركاه721340

شركة توفيق ابو عجان وشريكه731342

مؤسسة حمادة لانشاء والعمارة / طالب عبدالرزاق حمادة حمادة741365

مكتب محمد عطااهلل وشركاه للمقاوالت / شركة محمد عبد الدين وشركاه751390

شركة عمر هاني احمد كراسنه وشركاه/مؤسسة الكواكب للمقاوالت االنشائية761415

مؤسسة جودت مصطفى لتعهدات االبنية / جودت يوسف محمود مصطفى771419

مؤسسة املهندس زياد حسونة للمقاوالت/زياد علي احمد حسونه781424

شركة شكري محمد عبد اهلل وانس حمادنه / االستشاريون العرب للمقاوالت791437

شركة اكرم املدانات وولده801477

مؤسسة امجد املدانات للمقاوالت / امجد صبح موسى املدانات811478

شركة خلدون الجرابعة وشريكه821485

شركة موسى عزام حسين وشريكه831492

مؤسسة شاهرعارف مروج للمقاوالت/ شاهر عارف حمد مروج841504

شركة احمد هويمل الخريسات وشركاه851510

مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم حسن عبدالفتاح861554

شركة عبد الباسط الفوارسه وشريكه871570

 العنود للمقاوالت / شركة كرادشه والحمارنه881577

مؤسسة ذيب ابو نواس للمقاوالت االنشائية / ذيب محمد احمد ابو نواس891581

مؤسسة قاسم ابو الهيجاء للمقاوالت االنشائية / قاسم محمد جبر ابو الهيجاء901587

شركة حرب الحوامدة وشركاه911598

شركة عوض الصرايرة وأوالده921608

شركة محمود عبداهلل الصباغ وشركاه931612

شركة نور الدين القضاه وأوالده941624

شركة سليم الزير وشريكه951647

مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية / صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري961672

 شركة موسى الشلبي وشركاه971691

شركة طه ابو نجم وشركاه/ نسر الجنوب للمقاوالت االنشائية981692

مؤسسة احمد الجمل للمقاوالت / احمد عطا عبد الرحمن الجمل991696

مكتب خالد الفرجات للمقاوالت / خالد خليل موسى الفرجات1001709
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شركة االمان للخدمات الفنية ذ.م.م1011712

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت1021716

شركة فاروق الشالده وشريكه1031729

مؤسسة عبد الرحمن محمد عوض للمقاوالت / عبد الرحمن محمد عوض عبداهلل1041740

شركة ياسر محمد علي قاسم وشريكه / ياسر وحسام قاسم للمقاوالت االنشائية1051752

مؤسسة محمد عبد الكريم للمقاوالت االنشائية / محمد فريد سالم عبد الكريم سالم1061771

شركة بصري للمقاوالت / شركة يوسف "عيال سلمان" وسليم املزايده1071780

شركة حسين رباح وشركاه1081815

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه1091824

شركة الهيثم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1101827

شركة عدنان الكساسبه وشريكه1111847

شركة عياش ابو العيس وشركاه/ ديا للمقاوالت االنشائية1121849

الثناء للتعهدات العامة / شركة عبد السام هاشم جبر وشركاه1131886

شركة االوائل للمقاوالت ذ . م . م1141894

شركة هوج للمقاوالت ذ . م . م .1151901

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت1161904

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي1171959

شركة محمد منسي وشريكه1181999

شركة محمد ماح وشركاه / اسوار الصخرة املشرفة للهندسة واملقاوالت1192002

شركة عوض الذنيبات وشركاه1202025

شركة محمد علي محمد الجعار وشركاه1212034

شركة ورثة سالم الطراونه1222039

شركة علي الشعراء وشركاه1232040

شركة سامي سالم املبيضين وشركاه / قير حارسه للمقاوالت االنشائية1242077

شركة فرحان املعايطة وشركاه1252078

شركة نوفان املناعسة وشريكته1262120

شركة وليد ابو نواس وشريكه / وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية1272126

مؤسسة العسيلي للمقاوالت االنشائية / بسام احمد علي العسيلي1282133

شركة فراس حمدان وشريكه1292169

شركة املعدنية االستشارية للمقاوالت ذ.م.م / املعدنية االستشارية للمقاوالت1302170

شركة سامة العبيات وأوالده1312182

شركة احمد سعد وشريكته / مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت1322191
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شركة محمد الزغول وشريكه / السرور للمقاوالت االنشائية1332195

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه1342224

 شركة محمود الهمشري شريكه / التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية1352228

شركة عبد القادر جمعة وشريكه / عبد القادر صالح للمقاوالت1362232

شركة التعامره وشريكته / التعامره وشريكته للمقاوالت االنشائية1372314

مؤسسة رانيا للمقاوالت / فالح ذياب عبد الكريم عوده1382324

شركة عمر ابو سمهدانه و شريكه / الصاعده للمقاوالت االنشائية1392334

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء1402338

شركة الزاوية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1412341

شركة معاذ الهروط وشريكته / جبل املشارف للمقاوالت االنشائية1422346

شركة ماتوخ وتوفيق / ماتوخ وتوفيق للمقاوالت االنشائية1432355

شركة اسامة مزهر وشريكه / مراحل العربية للمقاوالت االنشائية1442361

شركة جعفر عبد اهلل خصاونه وشريكه /نتاليا للمقاوالت االنشائية1452390

مؤسسة محمد الصوري للمقاوالت االنشائية / محمد عبد القادر حسين الصوري1462443

شركة رمضان و حمران و ابراهيم / زنار البناء للمقاوالت1472444

شركة حماد السيايده وشركاه1482445

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت / محمد احمد داودالطراونة1492455

مؤسسة الطبيعة للمقاوالت / اسماعيل مصطفى احمد الزغول1502465

شركة الحجيج والتين / بريمان للمقاوالت االنشائية1512528

شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م1522554

شركة املصمم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1532560

شركة اوصاف نصرت هنيه وشريكته / اوصاف هنيه للمقاوالت1542572

شركة محمد محمود حمد وشريكه1552575

شركة فوزي حمزة سماره وشركاه1562588

مؤسسة محمود الزعبي للمقاوالت االنشائية / محمود حسن عياده الزعبي1572598

مؤسسة عادل شاهين للمقاوالت1582619

شركة ابراهيم محمد شحاده مسلم وشركاه / مآذن القدس للمقاوالت االنشائية1592621

شركة منذر التاج ووليد محمود / منذر التاج للمقاوالت1602630

شركة راكان صالح الطراونه وشريكه1612637

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1622651

شركة رائد الربيحات وشركاه1632656

شركة محمد عبد املجيد رحال وشريكه / املزرعاوي للمقاوالت االنشائية1642689
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خليل الخوري وشركاه1652709

الدفة للمقاوالت / شركة عاء العتوم و محمد وسوف و شريكهم1662726

شركة خالد يحيى وشريكته1672729

شركة احمد وجمال الطراونة1682737

شركة سمير ابو رجب وشركاه / شركة ابو رجب للمقاوالت1692741

مؤسسة علي ابو مايله للهندسة واملقاوالت / علي يوسف عبد الرحيم ابو مايله1702768

شركة االعمده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1712797

شركة خالد زين الدين وشركاه1722821

شركة مروان اللوزي وشريكه ذ.م.م1732822

شركة مدرار للمقاوالت ذ.م.م1742834

شركة جمال االقرع  وامجد احمد1752843

مؤسسة صدقي الشباطات للمقاوالت االنشائية / صدقي يوسف محمود الشباطات1762849

مؤسسة سائد الشايب للمقاوالت / سائد حمد اهلل عثمان الشايب1772852

شركة العامر الهندسية للمقاوالت ذ.م.م / العامر الهندسية1782872

شركة وضاح الشرابي وشريكته / أوبال للمقاوالت1792889

مؤسسة الزبدي للمقاوالت / محمد خميس علي الزبدي1802895

شركة امين عرباش وشريكه1812898

شركة محمد الحيت وشريكه1822908

شركة محمد مروان الحمود وشريكته / حمود للمقاوالت االنشائيه1832911

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه /روتيل للمقاوالت االنشائية1842916

شركة ايات الحوراني وشركاه1852918

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت1862922

شركة احمد حسين الرموني وأوالده1872926

مؤسسة حسن ابو نجا للمقاوالت / حسن ابراهيم محمد ابو نجا1882927

مؤسسة وليد عبد الجليل للمقاوالت / وليد صبحي حسن عبد الجليل1892930

مؤسسة اوس الشلبي للمقاوالت / اوس صالح سليمان الشلبي1902935

مؤسسة ها للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داوود عضيبات1912936

شركة يحيى السبول وشريكه / شركة دروب العوده للمقاوالت االنشائية1922941

مؤسسة هاني بدوان للمقاوالت االنشائية / هاني عبد الرؤوف احمد بدوان1932943

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت / محمد فارس صالح ابو صفية1942944

البيدخ للمقاوالت االنشائية / شركة ابراهيم حامد الطراونة وشركاه1952948

شركة محمد رباح طاهر شموط وشركاه1962960
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شركة محمد الزغول وشريكه / السرور للمقاوالت االنشائية1332195

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه1342224

 شركة محمود الهمشري شريكه / التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية1352228

شركة عبد القادر جمعة وشريكه / عبد القادر صالح للمقاوالت1362232

شركة التعامره وشريكته / التعامره وشريكته للمقاوالت االنشائية1372314

مؤسسة رانيا للمقاوالت / فالح ذياب عبد الكريم عوده1382324

شركة عمر ابو سمهدانه و شريكه / الصاعده للمقاوالت االنشائية1392334

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء1402338

شركة الزاوية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1412341

شركة معاذ الهروط وشريكته / جبل املشارف للمقاوالت االنشائية1422346

شركة ماتوخ وتوفيق / ماتوخ وتوفيق للمقاوالت االنشائية1432355

شركة اسامة مزهر وشريكه / مراحل العربية للمقاوالت االنشائية1442361

شركة جعفر عبد اهلل خصاونه وشريكه /نتاليا للمقاوالت االنشائية1452390

مؤسسة محمد الصوري للمقاوالت االنشائية / محمد عبد القادر حسين الصوري1462443

شركة رمضان و حمران و ابراهيم / زنار البناء للمقاوالت1472444

شركة حماد السيايده وشركاه1482445

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت / محمد احمد داودالطراونة1492455

مؤسسة الطبيعة للمقاوالت / اسماعيل مصطفى احمد الزغول1502465

شركة الحجيج والتين / بريمان للمقاوالت االنشائية1512528

شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م1522554

شركة املصمم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1532560

شركة اوصاف نصرت هنيه وشريكته / اوصاف هنيه للمقاوالت1542572

شركة محمد محمود حمد وشريكه1552575

شركة فوزي حمزة سماره وشركاه1562588

مؤسسة محمود الزعبي للمقاوالت االنشائية / محمود حسن عياده الزعبي1572598

مؤسسة عادل شاهين للمقاوالت1582619

شركة ابراهيم محمد شحاده مسلم وشركاه / مآذن القدس للمقاوالت االنشائية1592621

شركة منذر التاج ووليد محمود / منذر التاج للمقاوالت1602630

شركة راكان صالح الطراونه وشريكه1612637

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1622651

شركة رائد الربيحات وشركاه1632656

شركة محمد عبد املجيد رحال وشريكه / املزرعاوي للمقاوالت االنشائية1642689
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شركة خليل الخوري وشركاه1652709

الدفة للمقاوالت / شركة عاء العتوم و محمد وسوف و شريكهم1662726

شركة خالد يحيى وشريكته1672729

شركة احمد وجمال الطراونة1682737

شركة سمير ابو رجب وشركاه / شركة ابو رجب للمقاوالت1692741

مؤسسة علي ابو مايله للهندسة واملقاوالت / علي يوسف عبد الرحيم ابو مايله1702768

شركة االعمده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1712797

شركة خالد زين الدين وشركاه1722821

شركة مروان اللوزي وشريكه ذ.م.م1732822

شركة مدرار للمقاوالت ذ.م.م1742834

شركة جمال االقرع  وامجد احمد1752843

مؤسسة صدقي الشباطات للمقاوالت االنشائية / صدقي يوسف محمود الشباطات1762849

مؤسسة سائد الشايب للمقاوالت / سائد حمد اهلل عثمان الشايب1772852

شركة العامر الهندسية للمقاوالت ذ.م.م / العامر الهندسية1782872

شركة وضاح الشرابي وشريكته / أوبال للمقاوالت1792889

مؤسسة الزبدي للمقاوالت / محمد خميس علي الزبدي1802895

شركة امين عرباش وشريكه1812898

شركة محمد الحيت وشريكه1822908

شركة محمد مروان الحمود وشريكته / حمود للمقاوالت االنشائيه1832911

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه /روتيل للمقاوالت االنشائية1842916

شركة ايات الحوراني وشركاه1852918

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت1862922

شركة احمد حسين الرموني وأوالده1872926

مؤسسة حسن ابو نجا للمقاوالت / حسن ابراهيم محمد ابو نجا1882927

مؤسسة وليد عبد الجليل للمقاوالت / وليد صبحي حسن عبد الجليل1892930

مؤسسة اوس الشلبي للمقاوالت / اوس صالح سليمان الشلبي1902935

مؤسسة ها للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داوود عضيبات1912936

شركة يحيى السبول وشريكه / شركة دروب العوده للمقاوالت االنشائية1922941

مؤسسة هاني بدوان للمقاوالت االنشائية / هاني عبد الرؤوف احمد بدوان1932943

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت / محمد فارس صالح ابو صفية1942944

البيدخ للمقاوالت االنشائية / شركة ابراهيم حامد الطراونة وشركاه1952948

شركة محمد رباح طاهر شموط وشركاه1962960



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

208

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1972961

ستيا للمقاوالت / شركة سليمان الزعاتره وشريكته1982981

شركة مجدي ابو صبح وشركاه1992985

مؤسسة تامر تادرس للمقاوالت االنشائية / تامر نايف موسى تادرس2002986

شركة حسن الياسين وشريكه2012997

شركة محمود ابو ذياب وشريكه2023030

شركة وشاحي وابو راس/ وشاحي و ابو راس للمقاوالت االنشائيه2033037

شركة عصري عبد الكريم الطراونة وشركاه2043052

شركة اياد دمير وشريكته / اياد دمير للمقاوالت2053056

مؤسسة عادل محمد الصرايره للمقاوالت / عادل محمد عبد اهلل الصرايره2063063

شركة محمد محمد الطراونة وشركاه / رجم الصخري للمقاوالت2073067

شركة معتز خالد ابزاخ وشريكه /ابزاخ للبناء واملقاوالت2083089

جودين العاملية للمقاوالت2093108

شركة فينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2103127

شركة الخور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2113131

شركة ابراهيم الجوهري وشركاه / الجوهري للمقاوالت2123135

شركة احمد وماجد القيسي2133146

شركة احمد ابو نواس وشريكته / االخاء للمقاوالت واالنشاءات2143190

التازم للمقاوالت االنشائية / عمران ايوب سعيد هدايه2153212

شركة محمود القضاه وشركاه2163222

شركة عقاب الطراونة وشركاه/ عقاب الطراونه وشركاه للمقاوالت االنشائيه2173228

شركة االهليه للهندسة املتخصصة ذ.م.م2183232

شركة التقنية املتطوره للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2193240

شركة محمد مصلح الطراونة وشركاه / املدينة الفاضلة للمقاوالت االنشائية2203248

سركسيان للمقاوالت / شركة ميشيل سركسيان وشركاه2213249

 االنبهار للمقاوالت االنشائية / محمد حموده اسحق العجو2223255

شركة املراحله والعطيوي / شركة املراحله و العطيوي للمقاوالت االنشائية2233266

شركة اقصى طاقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2243284

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية2253296

شركة عمران القيسي وشريكه2263328

شركة النسور والزغول وشركاهم2273335

شركة مقاطع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2283338
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سامر محمد حجازي للمقاوالت االنشائية / سامر محمد حجازي جبران2293369

شركة افاق العمرانية للهندسة واملقاوالت  االنشائية .ذ.م.م2303370

شركة عاطف العجالين وشريكه2313375

مؤسسة غدي حدادين للمقاوالت / عدي زياد فرح حدادين2323376

شركة ورثة اولقا الكساسبة / الوسيه للمقاوالت االنشائية2333382

شركة بافاريا للمقاوالت ذ.م.م2343383

مؤسسة محمود القيسي للمقاوالت / محمود شحاده محمد القيسي2353384

عيرا للمقاوالت / معن عبد اهلل فياض العاوين2363388

شركة محمد حسين القرعان وشريكه / تضاريس للمقاوالتاالنشائية2373389

شركة انوار العرب للمقاوالت ذ.م.م / انوار العرب للمقاوالت2383399

مؤسسة زاهي يعقوب هلسه للمقاوالت االنشائية /  زاهي يعقوب خلف هلسه2393400

شركة التحكيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2403401

شركة احمد وفادي عميره2413404

شركة ورثة عودة القريم / القريم للمقاوالت2423405

شركة انس ويوسف عطيه / انس ويوسف عطيه للمقاوالت2433408

مؤسسة مخلوف للمقاوالت االنشائية / اسامة يوسف محمد مخلوف2443418

شركة وائل صالح احمد الطراونة واوالده صدام ومحمد / املسمر للمقاوالت 2453423
االنشائية

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م2463432

شركة احمد املبيضين وشركاه / احمد املبيضين للمقاوالت االنشائية2473453

مؤسسة درب األردن للمقاوالت/ محمد احمد عبد السام ابو عواد2483456

مؤسسة رافع العاصم للمقاوالت االنشائية / رافع خلف محمد العاصم2493461

فيدك الهندسية / قيس معزوز عبد الهادي الغنانيم2503467

شركة موسى غدير وشركاه / بنود للهندسة واملقاوالت االنشائية2513474

شركة كورونا للمقاوالت ذ.م.م2523477

شركة الريحانة للمفاوالت االنشائية ذ.م.م2533488

شركة الغفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2543489

شركة وليد ومحمد صايف وشريكتهم2553491

شركة جمعة الزيادات وشريكه / جمعة عليان الزيادات للمقاوالت2563493

 الحجاز للمقاوالت االنشائية / وليد يوسف ناجي ابو فاره2573497

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي2583501

مؤسسة سليمان الشديفات للمقاوالت االنشائية  / سليمان عبد الكريم سليمان الشديفات2593507



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

208

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1972961
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شركة محمد محمد الطراونة وشركاه / رجم الصخري للمقاوالت2073067
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شركة الغفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2543489

شركة وليد ومحمد صايف وشريكتهم2553491

شركة جمعة الزيادات وشريكه / جمعة عليان الزيادات للمقاوالت2563493

 الحجاز للمقاوالت االنشائية / وليد يوسف ناجي ابو فاره2573497

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي2583501

مؤسسة سليمان الشديفات للمقاوالت االنشائية  / سليمان عبد الكريم سليمان الشديفات2593507
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شركة محمد وابراهيم عوده الطراونة وشريكهم / محمد وابراهيم عودة الطراونة وشريكهم2603508

شركة فواز الزريقات وشريكه2613512

مؤسسة محمد نبيل جابر للمقاوالت االنشائية / محمد نبيل محمد جابر2623542

اقليم الوسط للمقاوالت2633555

شركة ازميل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / ازميل للمقاوالت2643559

ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية / محمد احمد خليف املرايات2653576

مؤسسة عبد اهلل ناصر للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل محمد عبد اهلل ناصر2663580

شركة هياكل للبناء واالنشاءات ذ.م.م2673581

ذياب علي للمقاوالت االنشائية / ذياب احمد ذيب علي2683582

راكان الصفدي للهندسة واملقاوالت / راكان فارس فرح الصفدي2693585

شركة نقش الحجر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2703587

شركة املجالي وابو سمهدانه / مجدولين للمقاوالت االنشائية2713605

شركة البناء العالي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2723609

شركة ماجد القرالة وشركاه2733615

مؤسسة عادل ابو عوده للمقاوالت االنشائية / عادل اسماعيل احمد ابو عوده2743616

مؤسسة معاذ البدور للمقاوالت االنشائية/ معاذ عبد الحميد مبارك البدور2753617

شركة عبد الهادي وعوض الطراونة / ركن الصابة للمقاوالت االنشائية2763629

مؤسسة محمد كنعان للمقاوالت / محمد عيسى يوسف كنعان2773633

شركة شمس االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2783637

مؤسسة عبداهلل الربعي للمقاوالت /عبد اهلل عوض اشتيوي الربعي2793642

شركة محمد السعود وشريكه / الودق للمقاوالت االنشائية2803652

مؤسسة عيسى نعيم حداد للمقاوالت الهندسيه / عبسى نعيم عيسى حداد2813653

مؤسسة املدن العشره للمقاوالت االنشائية2823655

شركة عامر ابو عباس وشريكه2833657

شركة محمد محمود املناصير وأوالده2843665

شركة املشربية للمقاوالت ذ.م.م2853667

شركة مروان البوريني وشريكه2863680

شركة راس الخيمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2873686

شركة بيونير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2883690

مؤسسة عدنان مارديني للمقاوالت االنشائية / عدنان سفر حسن مارديني2893728

شركة علي نصر اهلل وشريكته2903744

شركة حسين العساكره وشريكه  / امليسره للمقاوالت2913746
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شركة الهيثم الزهد و شريكته / النظرية الهندسية للمقاوالت2923753

مؤسسة سعود املساعيد للمقاوالت االنشائية / سعود طال سعود املساعيد2933755

مؤسسة مجاهد فائق القروم2943760

شركة سامر املطرمي وشريكه2953765

اركان بيت املقدس للمقاوالت االنشائية / شركة مهند ويزن الشديفات2963766

شركة محمد ارشيد وشريكه / ربوع القدس للمقاوالت االنشائية2973775

شركة دعائم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2983777

شركة ابراهيم الشقور وشريكه / ابراهيم الشقور وشريكه2993781

البصمه املميزه للمقاوالت االنشائية / عبد الرحمن تيسير حسن الغانم3003782

شركة عبد الحميد وشريكه / الرقيم الهندسية للمقاوالت االنشائية3013784

شركة آالت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3023785

شركة الحردان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3033788

شركة مجدي عاء الدين وشركاه3043793

مؤسسة احمد خالد للمقاوالت / احمد خالد احمد غزال3053795

شركة سعد النعيمات وشريكته3063800

مؤسسة الوتن للمقاوالت / محمد احمد رشيد محمود3073804

مؤسسة نفاع للمقاوالت العامة / عيسى خيرو عقيل ابو نفاع3083805

شركة البانك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3093809

شركة نصار العمارين وشركاه / منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية3103810

شركة بسام بني عامر وشريكه3113815

مؤسسة الهيبه للمقاوالت االنشائية / عاء جال حسن النجار3123818

شركة عبد الرحمن الحياري وشركاه / عبد الرحمن الحياري وشركاه للمقاوالت االنشائية3133821

مؤسسة موسى جيت للمقاوالت االنشائية / موسى حسين محمود جيت3143829

شركة ايوب  الفقيروشريكه /آميال الطفيله للمقاوالت االنشائية3153842

شركة سيف عبد العزيز علوه شريكه3163845

شركة املعتصم باهلل البدارين وشريكه3173850

شركة فراس القيسي وشريكه3183855

شركة فرانكفورت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3193861

شركة ابراهيم دلقموني وشريكه3203874

شركة بناء الكرم الزبن للمقاوالت ذ.م.م3213875

مؤسسة جمزو للمقاوالت االنشائية / اشرف عيسى ابراهيم 3223881

مؤسسة احمد علي سعادة للمقاوالت3233883
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شركة الهنوف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االنتفاع للمقاوالت االنشائية3243884

مؤسسة املاسة الحمراء للمقاوالت / يوسف محمد عبده الجعاعره3253893

مؤسسة القبيسي للمقاوالت االنشائية / محمد عبد اهلل حسن القبيسي3263897

شركة عبد اهلل القاضي وشريكه3273902

شركة وائل محمد صالح وشركاه3283905

نيشان للمقاوالت االنشائيه / احمد علي ابراهيم ابو بكر3293907

مؤسسة خالد املصري للمقاوالت االنشائية / خالد زهير محمود املصري3303915

شركة ابراهيم عيد العمايره وشركاه3313918

مؤسسة هيثم فريحات للمقاوالت االنشائية / هيثم ابراهيم احمد فريحات3323919

شركة سامي وهمام شحاده3333921

شركة البناء الوطني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3343932

شركة بركات محمد سالم الطراونه وشركاه/ نجمة االبداع للمقاوالت االنشائية3353933

شركة العاديات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3363937

شركة فاس العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3373939

شركة سمت للمقاوالت ذ.م.م.3383942

مؤسسة الثاث نقاط للمقاوالت االنشائية /  ابراهيم عبد الحفيظ محمد عبد الحافظ3393943

شركة غاسكو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3403951

شركة الصرح الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3413952

املكملون للمقاوالت االنشائية3423955

شركة الباني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3433959

مؤسسة علي عارف العبويني للمقاوالت / علي عارف عواد العبويني3443972

شركة البناء الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3453974

شركة اعمار االردن للمقاوالت ذ.م.م3463976

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية3473985

مؤسسة محمد املطرمي للمقاوالت / محمد عبد املجيد احمد املطرمي3483987

شركة محمد دحبور و شريكة3493995

شركة يزن ويزيد البدور3504014

شركة تريبولي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3514018

مؤسسة علي املناصير للمقاوالت االنشائية /علي هاني حسين املناصير3524024

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3534028

مؤسسة محمد املناصير املقاوالت االنشائية / محمد هاني حسين املناصير3544030

شركة حسن عبد اهلل الطراونه وشركاه  / سراقه للمقاوالت االنشائية3554031
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مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم3564032

شركة وتد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3574036

شركة جبال جبا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3584038

مؤسسة حنتولي للمقاوالت االنشائية /دينا خالد محمد حنتولي3594039

شركة سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3604044

الشركة التقنية الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م3614045

مؤسسة لحلوح للمقاوالت االنشائية /حسن عصام حسن لحلوح3624058

شركة املرايات للمقاوالت االنشائية / غسان عازي خليف املرايات3634065

شركة احمد محمد خير ملكاوي وشريكه / البؤرة للمقاوالت االنشائية3644066

شركة فينوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3654073

مؤسسة الطاووس للمقاوالت االنشائية / اسراء وليد احمد هبيشان3664074

مؤسسة شمس الكرك للمقاوالت االنشائية / اسماء عبداهلل محمد ابونواس3674076

مؤسسة االزرق الجنوبي للمقاوالت االنشائية /ليث منصورعوده الشوشان3684079

شركة رائد املجالي و شريكته /االضواء الخضراء للمقاوالت االنشائية3694084

شركة الزمرده للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3704085

مؤسسة امين احمد للمقاوالت و االنشاءات / امين جميل امين احمد3714093

مؤسسة كافور للمقاوالت االنشائيه/ محمد عبد اهلل عايد ابو دلو3724097

عمر و اسامه للمقاوالت االنشائيه / اريج ابراهيم محمد حامد3734098

مؤسسة ربوع العباسيه للمقاوالت / رامي يوسف جمعه عليان3744105

شركة محمد ثلجي و شركائه3754106

مؤسسة بثينه العبادي للمقاوالت االنشائيه / بثينه طه صالح العبادي3764107

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائيه/ محمد اسماعيل علي " الرتيمات املزايده"3774111

مؤسسة محمود محسن للمقاوالت االنشائية / محمود نظمي محمد محسن3784116

شركة ريم البوادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3794120

مؤسسة يوسف النجارللمقاوالت االنشائية/ يوسف سعيد محمد النجار3804121

شركة خالد و لينا الخليفات / خالد الخليفات للمقاوالت3814123

شركة علي الحسبان و شريكته / علي الحسبان للمقاوالت االنشائية3824124

شركة حسام احمد القيسي وشركاه  / حسام القيسي وشركاه للمقاوالت االنشائية3834125

شركو مهند الداوديه وشريكه3844126

شركة الحبيس وشريكته3854127

مؤسسة محمد الحواتمه للمقاوالت االنشائية / محمد جازي حسين الحواتمه3864129

شركة املسار السريع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3874131
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شركة الهنوف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االنتفاع للمقاوالت االنشائية3243884

مؤسسة املاسة الحمراء للمقاوالت / يوسف محمد عبده الجعاعره3253893

مؤسسة القبيسي للمقاوالت االنشائية / محمد عبد اهلل حسن القبيسي3263897

شركة عبد اهلل القاضي وشريكه3273902

شركة وائل محمد صالح وشركاه3283905

نيشان للمقاوالت االنشائيه / احمد علي ابراهيم ابو بكر3293907

مؤسسة خالد املصري للمقاوالت االنشائية / خالد زهير محمود املصري3303915

شركة ابراهيم عيد العمايره وشركاه3313918

مؤسسة هيثم فريحات للمقاوالت االنشائية / هيثم ابراهيم احمد فريحات3323919

شركة سامي وهمام شحاده3333921

شركة البناء الوطني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3343932

شركة بركات محمد سالم الطراونه وشركاه/ نجمة االبداع للمقاوالت االنشائية3353933

شركة العاديات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3363937

شركة فاس العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3373939

شركة سمت للمقاوالت ذ.م.م.3383942

مؤسسة الثاث نقاط للمقاوالت االنشائية /  ابراهيم عبد الحفيظ محمد عبد الحافظ3393943

شركة غاسكو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3403951

شركة الصرح الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3413952

املكملون للمقاوالت االنشائية3423955

شركة الباني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3433959

مؤسسة علي عارف العبويني للمقاوالت / علي عارف عواد العبويني3443972

شركة البناء الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3453974

شركة اعمار االردن للمقاوالت ذ.م.م3463976

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية3473985

مؤسسة محمد املطرمي للمقاوالت / محمد عبد املجيد احمد املطرمي3483987

شركة محمد دحبور و شريكة3493995

شركة يزن ويزيد البدور3504014

شركة تريبولي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3514018

مؤسسة علي املناصير للمقاوالت االنشائية /علي هاني حسين املناصير3524024

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3534028

مؤسسة محمد املناصير املقاوالت االنشائية / محمد هاني حسين املناصير3544030

شركة حسن عبد اهلل الطراونه وشركاه  / سراقه للمقاوالت االنشائية3554031
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مؤسسة الجرافه للمقاوالت االنشائية / حمدي محمد عاطف حمدي زيتون3884132

مؤسسة هاشم الحمران للمقاوالت االنشائيه /هاشم عبدالفتاح محمد عبداهلل الحمران3894133

شركة عادل القطاونه و شريكته /عادل القطاونه و شريكته للمقاوالت االنشائيه3904134

مؤسسة محمد مطاحن للمقاوالت االنشائيه / محمد سمير سليمان مطاحن3914136

شركة االرمك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3924138

شركة محمود بني حمد و شريكه3934142

صقور امليدان للهندسه و املقاوالت االنشائية / فارس جورج خليف حداد3944148

شركة محمد حبوب وعصام غنام / حبوب وغنام للمقاوالت االنشائيه3954153

شركة سنا عمان للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3964157

مؤسسة يزيد العمري للمقاوالت االنشائية / يزيد علي محمدالعمري3974162

ابو سليمه للمقاوالت االنشائيه / انس احمد رمضان ابو سليمه3984168

شركة تشييد للمقاوالت العامه ذ.م.م /ابتكار و رياده للمقاوالت العامه3994171

شركة خدوش للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4004174

الخطط الدقيقة للهندسة و املقاوالت / انس موسى محمد حسان4014176

مؤسسة ثائر محمد علي الجعار للمقاوالت االنشائية/ ثائر محمد علي الجعار 4024185

تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )9(                                                                            الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ.م.م.117

شركة االنشاءات الفنية العربية284

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة394

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت4156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت5207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء6210

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة7426

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م8449

مؤسسة زياد الحجاج للمقاوالت االنشائية / زياد محمد حمدان الحجاج9891

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

215

تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )10(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م1318

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م2357

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م3403

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده4423

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور5786

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ.م.م61031

شركة دار عمان للديكور ذ.م.م71366

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكريم عواد الشديفات81788

شركة صابر الحواتمه وشريكه / الطريق السريع للمقاوالت االنشائية91846

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م102235
تخصص صيانة ابنية

العدد الكلي )4(                                                                            الفئة الثالثة
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة عبد الحكيم راجح جوده السكايف وشركاه/ املؤسسة املعمارية للمقاوالت1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت / بسام موسى مصطفى فرحان2854

شركة صاح خلف الحجاج وشركاه31702

شركة خالد واسامة حسن / مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية41857

تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )25(                                                                         الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م1217

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد2444

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل41013

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونه للمقاوالت51058

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية61174

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه71311
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تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )10(                                                                          الفئة الثانية
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العدد الكلي )4(                                                                            الفئة الثالثة
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة عبد الحكيم راجح جوده السكايف وشركاه/ املؤسسة املعمارية للمقاوالت1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت / بسام موسى مصطفى فرحان2854

شركة صاح خلف الحجاج وشركاه31702

شركة خالد واسامة حسن / مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية41857

تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )25(                                                                         الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م1217

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد2444

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل41013

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونه للمقاوالت51058

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية61174

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه71311
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خالد وفيصل املرايات81567

 العنود للمقاوالت / شركة كرادشه والحمارنه91577

مؤسسة الرموز للمقاوالت / نصر محمد سالم عسكري101670

شركة مهند املهيرات وشريكته111984

مؤسسة سعاده زاهده للمقاوالت االنشائية / سعاده عمر رسمي زاهده122164

شركة اراده للمقاوالت ذ . م . م132202

شركة جعفر عبد اهلل خصاونه وشريكه /نتاليا للمقاوالت االنشائية142390

شركة فوزي الفسفوس وشريكه / املجسات للمقاوالت152476

بني عبيد للمقاوالت / شركة ابراهيم بهجت الخضاونه وشركاه162544

شركة املصمم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م172560

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده182574

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م192746

شركة جمال عبد اهلل السوده وشريكه202813

شركة احمد الحسنات وشريكه / الكبرى للصيانة العامة212901

شركة محمد محمد الطراونة وشركاه / رجم الصخري للمقاوالت223067

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية233296

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م243312

شركة جمعة الزيادات وشريكه / جمعة عليان الزيادات للمقاوالت253493
تخصص صيانة ابنية

العدد الكلي )68(                                                                       الفئة الخامسة
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

البوصله للهندسة واالنشاءات / انور سليم سعيد حسونه121

شركة ابراهيم كريشان وشريكه2407

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .3472

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / هيثم موسى ذياب النعيمات4487

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد الخاروف وجمال الشوابكة5536

مكتب زلطة للتعهدات / سمير محمد احمد عوده6599

مؤسسة ابو حجله للمقاوالت العامه / سامي هاني يوسف ابو حجله7648

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى8727

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية9818

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت / مازن علي محمد حجازي10828
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الحسام للتعهدات العامة /توفيق ابراهيم سليمان ابو محفوظ11834

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه12850

شركة واصف هال عميش وشريكه / البركة للمقاوالت13857

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه14901

عبود للمقاوالت االنشائية / شركة »محمد أمين »  بني نصر وشركاه15912

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة16958

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية17959

شركة علي وعاطف القضاة181048

شركة عماد الجندي وشركاه / مؤسسة الجندي للعزل والصيانة191159

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان201211

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت / نضال مجول اليف نصيرات211244

مؤسسة حازم للمقاوالت - خضر حسن حسين عباس السلمان221245

شركة فتحي الحسن وشركاه/املؤسسة الثنائية للمقاوالت231360

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ241441

شركة محمد ابو الرب وشريكته251498

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل261657

مؤسسة مازن االشقر للمقاوالت االنشائية / مازن سليم علي خضر األشقر271693

شركة االعمار الفنية املحدودة ذ.م.م281735

الشركة االنشائية للعزل الكيماوي ذ.م.م.291758

مؤسسة حسن حمدان للمقاوالت االنشائية / حسن فريد حسن حمدان301767

كنار للمقاوالت املتخصصة/ شركة محمد ناصر النابلسي وشريكته311777

مؤسسة ديسا لابنية واملقاوالت/حسن خليل عبد الكريم الديسي321969

مؤسسة ملا للمقاوالت / عبد العزيز عبد اهلل علي العربيات332068

شركة شامي والعدوان / القارب للمقاوالت342139

شركة احمد سعد وشريكته / مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت352191

شركة يزيد الصرايرة وشركاه / الفج للمقاوالت االنشائية362269

شركة سليمان ذياب سامه النعيمات واوالده /الدسره للمقاوالت االنشائية372589

مؤسسة احمد خضر موسى دوايمه للمقاوالت / احمد خضر موسى دوايمه382620

شركة جمال ابو نواس وأوالده392639

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه402778

مؤسسة حربي خلف الحجاج للمقاوالت / حربي خلف باجس الحجاج412819

شركة اشرف زيادين وشركاه/ اشرف زيادين وشركاه للمقاوالت االنشائية422896



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

216

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خالد وفيصل املرايات81567

 العنود للمقاوالت / شركة كرادشه والحمارنه91577

مؤسسة الرموز للمقاوالت / نصر محمد سالم عسكري101670

شركة مهند املهيرات وشريكته111984

مؤسسة سعاده زاهده للمقاوالت االنشائية / سعاده عمر رسمي زاهده122164

شركة اراده للمقاوالت ذ . م . م132202

شركة جعفر عبد اهلل خصاونه وشريكه /نتاليا للمقاوالت االنشائية142390

شركة فوزي الفسفوس وشريكه / املجسات للمقاوالت152476

بني عبيد للمقاوالت / شركة ابراهيم بهجت الخضاونه وشركاه162544

شركة املصمم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م172560

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده182574

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م192746

شركة جمال عبد اهلل السوده وشريكه202813

شركة احمد الحسنات وشريكه / الكبرى للصيانة العامة212901

شركة محمد محمد الطراونة وشركاه / رجم الصخري للمقاوالت223067

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية233296

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م243312
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت432922

شركة ماهر الحجاج وشريكه / روابي االقصى للمقاوالت االنشائية443032

شركة الجدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م453147

شركة محمد مصلح الطراونة وشركاه / املدينة الفاضلة للمقاوالت االنشائية463248

شركة موسى غدير وشركاه / بنود للهندسة واملقاوالت االنشائية473474

شركة محمود مصطفى ابو الحسن وشريكه/ ابو الحسن وقازان للمقاوالت االنشائية483554

شركة قاسم ابو عمرو وشريكه / املجهار للمقاوالت االنشائية493561

شركة سعد النعيمات وشريكته503800

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت513808

شركة نصار العمارين وشركاه / منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية523810

مؤسسة حمزه العلكومي للمقاوالت االنشائية / حمزه محمد عبد الكريم العلكومي533846

شركة وليد العمرو وشركاه543847

مؤسسة القبيسي للمقاوالت االنشائية / محمد عبد اهلل حسن القبيسي553897

مؤسسة محمد ارشيد للمقاوالت / محمد ارشيد احمد حمران563926

شركة فاطمة العبيدات و شركاه / وداد و حا للمقاوالت االنشائية573993

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م584028

شركة سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م594044

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م604086

ابراج الكرك للمقاوالت االنشائيه/ محمد مازن سليمان االغوات614101

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائيه/ محمد اسماعيل علي » الرتيمات املزايده«624111

مؤسسة سيف و سعد للمقاوالت / ثابت علي سليمان مصلح634115

شركة الحبيس وشريكته644127

شركة عادل القطاونه و شريكته /عادل القطاونه و شريكته للمقاوالت االنشائيه654134

شركة ابو جلغيف و ابو رواع / جسر املدينه للهندسه و املقاوالت664145

شركة عزالدين الحجاج و محمد جواوده674150

شركة مالك العجالين وشريكه / وادي السياح للمقاوالت684158
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تخصص منشأت معدنية
العدد الكلي )9(                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م178

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م2149

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة3277

شركة نجار الصناعية التجارية /ماجما للصناعات الهندسية4294

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م5404

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة6426

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م7624

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م8986

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م93129

تخصص منشأت معدنية
العدد الكلي )13(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده198

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م2357

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

شركة فيصل القروم وشريكه4869

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ.م.م51031

املؤسسة الدولية للهياكل املعدنية - شركة يحيى الساكت وشريكه61141

شركة فوزي النجار وشريكه71263

شركة املعدنية االستشارية للمقاوالت ذ.م.م / املعدنية االستشارية للمقاوالت82170

شركة عزمي زريقات وشركاه92386

شركة منصور بطاينة وحسن ابو سرحان / الجسور لألعمال املعدنية102946

شركة تقنية ميساب للهندسة والتعهدات ذ.م.م112968

شركة شمس العقبة للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م123070

شركة الحلول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م133650
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت432922

شركة ماهر الحجاج وشريكه / روابي االقصى للمقاوالت االنشائية443032

شركة الجدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م453147

شركة محمد مصلح الطراونة وشركاه / املدينة الفاضلة للمقاوالت االنشائية463248

شركة موسى غدير وشركاه / بنود للهندسة واملقاوالت االنشائية473474

شركة محمود مصطفى ابو الحسن وشريكه/ ابو الحسن وقازان للمقاوالت االنشائية483554

شركة قاسم ابو عمرو وشريكه / املجهار للمقاوالت االنشائية493561

شركة سعد النعيمات وشريكته503800

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت513808

شركة نصار العمارين وشركاه / منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية523810

مؤسسة حمزه العلكومي للمقاوالت االنشائية / حمزه محمد عبد الكريم العلكومي533846

شركة وليد العمرو وشركاه543847

مؤسسة القبيسي للمقاوالت االنشائية / محمد عبد اهلل حسن القبيسي553897

مؤسسة محمد ارشيد للمقاوالت / محمد ارشيد احمد حمران563926

شركة فاطمة العبيدات و شركاه / وداد و حا للمقاوالت االنشائية573993

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م584028

شركة سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م594044

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م604086

ابراج الكرك للمقاوالت االنشائيه/ محمد مازن سليمان االغوات614101

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائيه/ محمد اسماعيل علي » الرتيمات املزايده«624111

مؤسسة سيف و سعد للمقاوالت / ثابت علي سليمان مصلح634115

شركة الحبيس وشريكته644127

شركة عادل القطاونه و شريكته /عادل القطاونه و شريكته للمقاوالت االنشائيه654134

شركة ابو جلغيف و ابو رواع / جسر املدينه للهندسه و املقاوالت664145

شركة عزالدين الحجاج و محمد جواوده674150

شركة مالك العجالين وشريكه / وادي السياح للمقاوالت684158
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تخصص منشأت معدنية
العدد الكلي )9(                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م178

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م2149

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة3277

شركة نجار الصناعية التجارية /ماجما للصناعات الهندسية4294

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م5404

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة6426

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م7624

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م8986

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م93129

تخصص منشأت معدنية
العدد الكلي )13(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده198

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م2357

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

شركة فيصل القروم وشريكه4869

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ.م.م51031

املؤسسة الدولية للهياكل املعدنية - شركة يحيى الساكت وشريكه61141

شركة فوزي النجار وشريكه71263

شركة املعدنية االستشارية للمقاوالت ذ.م.م / املعدنية االستشارية للمقاوالت82170

شركة عزمي زريقات وشركاه92386

شركة منصور بطاينة وحسن ابو سرحان / الجسور لألعمال املعدنية102946

شركة تقنية ميساب للهندسة والتعهدات ذ.م.م112968

شركة شمس العقبة للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م123070

شركة الحلول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م133650
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تخصص منشأت معدنية
العدد الكلي )21(                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه1181

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م2819

الكفاوين للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه3884

شركة صالح احمد الطراونة وأوالده41289

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت / عبد الرحمن احمد سامة الذنيبات51305

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م61411

شركة خالد وفيصل املرايات71567

مؤسسة صالح  الخطيب للمقاوالت / صالح عيسى سليمان الخطيب82043

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي92208

شركة سفيان عبد اهلل محمد الزعبي وشركاه /سفيان عبد اهلل محمد الزعبي و شركاه 102302
للمقاوالت االنشائية

العامودية الفوالذية للهندسة واالنشاء / قصي عبد الكريم محمود ابو جاموس112432

شركة التقنية للهندسة واالنشاءات املعدنية ذ . م . م122552

شركة كارمن للمقاوالت ذ.م.م132902

شركة بعاره وشريكهم143103

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م153432

مؤسسة محي الدين عويمر للهياكل املعدنية / محي الدين محمد جباره عويمر163530

شركة هياكل للبناء واالنشاءات ذ.م.م173581

شركة معادن للمقاوالت واالنشاءات ذ.م.م183591

شركة االئتاف لاشغال املعدنية ذ.م.م193904

شركة بدر للصيانه و الخدمات البحرية ذ م م / مؤسسة بدرللصيانه و الخدمات البحرية203994

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم214032
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املجال أشغال متخصصة
تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين

العدد الكلي )41(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م214

شركة أبو حليمة اخوان339

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م459

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت5100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م11217

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات12236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م14262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت15274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ. م . م(16275

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م17292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة / شركة ابو الحاج للتعهدات العامة18301

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه19306

شركة محمد و عارف سلمى الكوز و شركائهم20364

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه21441

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات22493

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م23748

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية 24792

شركة حمد وموسى عطيه القيسي25876

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م26928

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده27956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه281127

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر291210
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تخصص منشأت معدنية
العدد الكلي )21(                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه1181

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م2819

الكفاوين للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه3884

شركة صالح احمد الطراونة وأوالده41289

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت / عبد الرحمن احمد سامة الذنيبات51305

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م61411

شركة خالد وفيصل املرايات71567

مؤسسة صالح  الخطيب للمقاوالت / صالح عيسى سليمان الخطيب82043

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي92208

شركة سفيان عبد اهلل محمد الزعبي وشركاه /سفيان عبد اهلل محمد الزعبي و شركاه 102302
للمقاوالت االنشائية

العامودية الفوالذية للهندسة واالنشاء / قصي عبد الكريم محمود ابو جاموس112432

شركة التقنية للهندسة واالنشاءات املعدنية ذ . م . م122552

شركة كارمن للمقاوالت ذ.م.م132902

شركة بعاره وشريكهم143103

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م153432

مؤسسة محي الدين عويمر للهياكل املعدنية / محي الدين محمد جباره عويمر163530

شركة هياكل للبناء واالنشاءات ذ.م.م173581

شركة معادن للمقاوالت واالنشاءات ذ.م.م183591

شركة االئتاف لاشغال املعدنية ذ.م.م193904

شركة بدر للصيانه و الخدمات البحرية ذ م م / مؤسسة بدرللصيانه و الخدمات البحرية203994

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم214032
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املجال أشغال متخصصة
تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين

العدد الكلي )41(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م214

شركة أبو حليمة اخوان339

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م459

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت5100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م11217

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات12236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م14262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت15274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ. م . م(16275

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م17292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة / شركة ابو الحاج للتعهدات العامة18301

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه19306

شركة محمد و عارف سلمى الكوز و شركائهم20364

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه21441

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات22493

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م23748

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية 24792

شركة حمد وموسى عطيه القيسي25876

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م26928

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده27956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه281127

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر291210
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ . م . م301221

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م311334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م321704

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م331991

شركة معاوية املدادحه ورائد الطراونه342372

شركة مناجم لتطوير التعدين ذ . م . م352428

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م362651

شركة معان للمقاوالت ذ . م . م372677

شركة وادي رم للمقاوالت ذ.م.م382815

شركة اركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينيه ذ.م.م392825

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين403589

شركة الراسخون العرب للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م413969

تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين
العدد الكلي )7(                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م. 1144

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

شركة ابو جلود للطرق واالبنية3235

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت4243

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م5624

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م61158

شركة الحفر للمقاوالت االنشائية ذ . م . م72506

تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين
العدد الكلي )14(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت1179

شركة منصور عيسى العقايلة و شركاه / منصور عيسى العقايلة و شركاه2181

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعور3325

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه4510
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

 شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية5623

 مؤسسسة املحاربون للمقاوالت / شركة احمد الكوز وشركاه61568

   شركة موسى الشلبي وشركاه71691

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه82358

شركة فايز الكوز وشريكته / الكوز للمقاوالت92597

شركة البناؤون الفنيون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م102942

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م113358

شركة التشييد والطرق للمقاوالت ذ.م.م123428

شركة محمد نزال الخمايسه الحجايا و شريكه133745

شركة الهديل للكسارات ذ.م.م144069

تخصص انشاء سدود 
العدد الكلي )2(                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م1292

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات2493

تخصص حفر ابار
العدد الكلي )1(                                                                              الفئة صفر

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات1493

تخصص حفر ابار
العدد الكلي )2(                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة بيع وصيانة املعدات املحدودة / مؤسسة بيع و صيانة املعدات املحدوده11063

شركة مجموعة املوقع للخدمات وحفر اآلبار ذ.م.م21553
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ . م . م301221

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م311334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م321704

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م331991

شركة معاوية املدادحه ورائد الطراونه342372

شركة مناجم لتطوير التعدين ذ . م . م352428

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م362651

شركة معان للمقاوالت ذ . م . م372677

شركة وادي رم للمقاوالت ذ.م.م382815

شركة اركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينيه ذ.م.م392825

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين403589

شركة الراسخون العرب للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م413969

تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين
العدد الكلي )7(                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م. 1144

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

شركة ابو جلود للطرق واالبنية3235

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت4243

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م5624

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م61158

شركة الحفر للمقاوالت االنشائية ذ . م . م72506

تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين
العدد الكلي )14(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت1179

شركة منصور عيسى العقايلة و شركاه / منصور عيسى العقايلة و شركاه2181

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعور3325

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه4510
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

 شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية5623

 مؤسسسة املحاربون للمقاوالت / شركة احمد الكوز وشركاه61568

   شركة موسى الشلبي وشركاه71691

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه82358

شركة فايز الكوز وشريكته / الكوز للمقاوالت92597

شركة البناؤون الفنيون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م102942

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م113358

شركة التشييد والطرق للمقاوالت ذ.م.م123428

شركة محمد نزال الخمايسه الحجايا و شريكه133745

شركة الهديل للكسارات ذ.م.م144069

تخصص انشاء سدود 
العدد الكلي )2(                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م1292

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات2493

تخصص حفر ابار
العدد الكلي )1(                                                                              الفئة صفر

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات1493

تخصص حفر ابار
العدد الكلي )2(                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة بيع وصيانة املعدات املحدودة / مؤسسة بيع و صيانة املعدات املحدوده11063

شركة مجموعة املوقع للخدمات وحفر اآلبار ذ.م.م21553



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

224

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )12(                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م175

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت4274

شركة حربي شبيات وأوالده5414

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م6503

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م7748

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م8986

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م91704

شركة سفيان الناصر وأوالده101825

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية111858

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية121982

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )1(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الدولية لعقود االنشاءات واالتصاالت ذ.م.م11792

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )4(                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق11487

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت21716

مؤسسة الليوان للمقاوالت االنشائية / شركة ملحم و شريكه32163

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية43292
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تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )18(                                                                         الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه1223

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م2403

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .3472

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه4647

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه5998

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار61534

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر71697

مؤسسة خالد جميل للمقاوالت / خالد جميل محمد محسن81966

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية92250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م102312

شركة اسوار البتراء للمقاوالت ذ . م .م113392

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م123498

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م133806

شركة التواصل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م143857

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ م م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة153992

شركة اوكسجين للمقاوالت ذ م م164000

شركة الكينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م174010

شركة املعول للمقاوالت ذ م م184167
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تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )12(                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م175

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت4274

شركة حربي شبيات وأوالده5414

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م6503

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م7748

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م8986

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م91704

شركة سفيان الناصر وأوالده101825

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية111858

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية121982

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )1(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الدولية لعقود االنشاءات واالتصاالت ذ.م.م11792

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )4(                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق11487

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت21716

مؤسسة الليوان للمقاوالت االنشائية / شركة ملحم و شريكه32163

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية43292
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تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )18(                                                                         الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه1223

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م2403

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .3472

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه4647

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه5998

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار61534

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر71697

مؤسسة خالد جميل للمقاوالت / خالد جميل محمد محسن81966

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية92250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م102312

شركة اسوار البتراء للمقاوالت ذ . م .م113392

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م123498

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م133806

شركة التواصل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م143857

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ م م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة153992

شركة اوكسجين للمقاوالت ذ م م164000

شركة الكينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م174010

شركة املعول للمقاوالت ذ م م184167
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املجال طرق
تخصص اشغال خرسانية / جسور و تقاطعات واالنفاق

العدد الكلي )31(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م214

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة االنشاءات الفنية العربية484

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت5100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م6114

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م7115

شركة االليات العامة8119

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.9144

شركة املشاريع املتحدة10155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت11156

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م12184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت13207

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م14233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م15245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م16262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت17274

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م18292

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات19493

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م20624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م21748

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده22956

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر231210

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م / مؤسسة املهندس ايمن الخضيري للمقاوالت241317

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م251334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م261704

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه271775

شركة سفيان الناصر وأوالده281825

شركة درويش بسيسو و شركاه291826
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية303292

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م313969

تخصص اشغال خرسانية / جسور و تقاطعات واالنفاق
العدد الكلي )4(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م1217

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م2819

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م31411

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م42651

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )31(                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة و املقاوالت ذ.م.م214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت4100

شركة محمد جراد الطراونه و اوالده5114

شركة االليات العامة6119

شركة املشاريع املتحدة7155

شركة حيمور أبناء عم و شريكهم ذ.م.م8184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت9207

 الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م10217

شركة محمد يوسف الشبطات و شركاه للتعهدات11236

شركة حسن الطراونة و أوالده / حسن الطراونه و أوالده للمقاوالت12243

شركة زكريا صالح الطراونه للمقاوالت ذ.م.م13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م14262

شركة حسين عطية و اوالده ذ.م.م/ مؤسسة حسني عطيه لابنية و املقاوالت 15274

شركة الدروب  األردنية للتنمية االقتصادية و التجارة / كوميدات ذ.م.م16275

شركة الجعفر للتعهدات ذ.م.م17292
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املجال طرق
تخصص اشغال خرسانية / جسور و تقاطعات واالنفاق

العدد الكلي )31(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م214

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة االنشاءات الفنية العربية484

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت5100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م6114

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م7115

شركة االليات العامة8119

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.9144

شركة املشاريع املتحدة10155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت11156

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م12184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت13207

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م14233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م15245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م16262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت17274

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م18292

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات19493

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م20624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م21748

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده22956

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر231210

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م / مؤسسة املهندس ايمن الخضيري للمقاوالت241317

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م251334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م261704

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه271775

شركة سفيان الناصر وأوالده281825

شركة درويش بسيسو و شركاه291826
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دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

227

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية303292

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م313969

تخصص اشغال خرسانية / جسور و تقاطعات واالنفاق
العدد الكلي )4(                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م1217

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م2819

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م31411

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م42651

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )31(                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة و املقاوالت ذ.م.م214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت4100

شركة محمد جراد الطراونه و اوالده5114

شركة االليات العامة6119

شركة املشاريع املتحدة7155

شركة حيمور أبناء عم و شريكهم ذ.م.م8184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت9207

 الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م10217

شركة محمد يوسف الشبطات و شركاه للتعهدات11236

شركة حسن الطراونة و أوالده / حسن الطراونه و أوالده للمقاوالت12243

شركة زكريا صالح الطراونه للمقاوالت ذ.م.م13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م14262

شركة حسين عطية و اوالده ذ.م.م/ مؤسسة حسني عطيه لابنية و املقاوالت 15274

شركة الدروب  األردنية للتنمية االقتصادية و التجارة / كوميدات ذ.م.م16275

شركة الجعفر للتعهدات ذ.م.م17292
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة/ شركة ابو الحاج للتعهدات العامة18301

شركة محمد عارف وعارف سلمي الكوز وشركائهم19364

شركة مروان أحمد الكردي و شركاه ذ.م.م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات20493

شركة األوسط للمقاوالت ذ.م.م21748

شركة حسان الكوز و شريكه / حسان الكوز و أوالده22956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه231127

 مؤسسة املنهل للمقاوالت/ شركة عصام الهويدي وفريد حتر241210

شركة العروبة للكسارات و املقاوالت ذ.م.م251221

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م/ مؤسسة املهندس امين الخضيري للمقاوالت261317

شركة عادل ابو سل و اوالده/ عادل ابو سل للمقاوالت271328

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م281334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م291704

شركة العربية الدولية لانشاءات و املقاوالت ذ.م.م302235

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م313969

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )20(                                                                        الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

العصر للتعهدات/ شركة صادق حسني و اوالده119

شركة ابو حليمة اخوان239

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة زهير و زهدي طبيب للمقاوالت 3151
ذ.م.م

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت4156

شركة ابو جلود للطرق واالبنية5235

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية/ شركة عارف البرغوثي 6377
وشريكه

شركة هشام عبداهلل املوسى واخوانه7441

شركة علي صالح الطراونه واوالده/ الفا للمقاوالت االنشائية8792

شركة محمد خلف إبراهيم الطراونة و أوالده / محمد خلف إبراهيم الطراونة و 9831
أوالده للمقاوالت

 شركة وادي االردن للمقاوالت االنشائية/ شركة جميل ابو شريخ وشريكه10852

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم11859
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عمر ابو حليمه وأوالده12939

شركة احمد داود الطراونة وأوالده131007

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة141384

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م151585

لشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه161775

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م171991

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه182474

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م192651

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م203498

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )30(                                                                         الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت/ شركة عبدالعزيز حسن اسماعيل الرب و 1162
شركاه

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت2179

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه3306

شركة احمد محمد املعابره وشركاه4311

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م5329

مؤسسة الجابر للتعهدات واالعمال املدنية/ شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات 6331
واالعمال املدنية

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده7423

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه8510

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت9665

شركة موسى جيوسي وشركاه10692

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة11787

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت121026

شركة زياد السكران وأوالده131076

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت  /شركة ورثة هاني النسور141130

شركة سعد العليمات و شركاه151404

شركة غالب ابو جريس وشركاه161688

شركة توفيق ابراهيم وشركاه171744
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة/ شركة ابو الحاج للتعهدات العامة18301

شركة محمد عارف وعارف سلمي الكوز وشركائهم19364

شركة مروان أحمد الكردي و شركاه ذ.م.م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات20493

شركة األوسط للمقاوالت ذ.م.م21748

شركة حسان الكوز و شريكه / حسان الكوز و أوالده22956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه231127

 مؤسسة املنهل للمقاوالت/ شركة عصام الهويدي وفريد حتر241210

شركة العروبة للكسارات و املقاوالت ذ.م.م251221

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م/ مؤسسة املهندس امين الخضيري للمقاوالت261317

شركة عادل ابو سل و اوالده/ عادل ابو سل للمقاوالت271328

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م281334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م291704

شركة العربية الدولية لانشاءات و املقاوالت ذ.م.م302235

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م313969

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )20(                                                                        الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

العصر للتعهدات/ شركة صادق حسني و اوالده119

شركة ابو حليمة اخوان239

مؤسسة طبيب اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة زهير و زهدي طبيب للمقاوالت 3151
ذ.م.م

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت4156

شركة ابو جلود للطرق واالبنية5235

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية/ شركة عارف البرغوثي 6377
وشريكه

شركة هشام عبداهلل املوسى واخوانه7441

شركة علي صالح الطراونه واوالده/ الفا للمقاوالت االنشائية8792

شركة محمد خلف إبراهيم الطراونة و أوالده / محمد خلف إبراهيم الطراونة و 9831
أوالده للمقاوالت

 شركة وادي االردن للمقاوالت االنشائية/ شركة جميل ابو شريخ وشريكه10852

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم11859
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عمر ابو حليمه وأوالده12939

شركة احمد داود الطراونة وأوالده131007

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة141384

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م151585

لشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه161775

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م171991

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه182474

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م192651

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م203498

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )30(                                                                         الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت/ شركة عبدالعزيز حسن اسماعيل الرب و 1162
شركاه

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت2179

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه3306

شركة احمد محمد املعابره وشركاه4311

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م5329

مؤسسة الجابر للتعهدات واالعمال املدنية/ شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات 6331
واالعمال املدنية

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده7423

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه8510

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت9665

شركة موسى جيوسي وشركاه10692

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة11787

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت121026

شركة زياد السكران وأوالده131076

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت  /شركة ورثة هاني النسور141130

شركة سعد العليمات و شركاه151404

شركة غالب ابو جريس وشركاه161688

شركة توفيق ابراهيم وشركاه171744
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حماد سالم الطراونة وأوالده181795

شركة عياش ابو العيس وشركاه/ ديا للمقاوالت االنشائية191849

شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م201939

مؤسسة رائد النسور للمقاوالت االنشائية / رائد محمد يوسف النسور212016

شركة سائد ابو شريخ وشريكه222276

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم232363

شركة عيسى محمد الرجوب وأوالده242507

املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية / خليل عبد الجليل خليل ابو الجلود252655

 الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية  /شركة عبد اهلل العليمات وشريكه263282

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية273292

شركة اكرم ابو شريخ وشريكته283317

شركة سمير الكوز وشركاه / سمير الكوز للهندسة واملقاوالت293368

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية303940

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )115(                                                                        الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه138

شركة ورثة سهيل زين شموط /ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية242

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

شركة نجيب عمارين وشركاه للتعهدات495

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده598

شركة حسن العاونه واوالده / حسن العاونه واوالده للمقاوالت االنشائية6133

مؤسسة املشاعل للمقاوالت - شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت7153

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه8181

شركة  ابناء عبد اهلل الحوراني9253

شركة عبد الكريم النسور وشريكه / مكتب النسور للتعهدات10254

شركة ادريس البيايضه واوالده / ادريس البيايضة و أوالده11260

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعوري12325

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمه وشركاهم / الطرقات العامة للمقاوالت13380

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م14472

شركة سليم ابراهيم الفقير وشركاه15484
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مد اهلل الطراونة وشركاه16544

شركة يوسف الطراونة واوالده / يوسف عبداهلل الطراونة واوالده للمقاوالت17568

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم18605

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت / علي ابراهيم حسين ابو شنار19607

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية20623

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه21638

مؤسسة عزمي احمد حرب للمقاوالت االنشائية / عزمي احمد يوسف عوده22677

ياسر ابو عبيد / ياسر محسن علي ابو عبيد23751

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م24756

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م25819

شركة فيصل القروم وشريكه26869

مؤسسة الربابعة للمقاوالت / أحمد مصطفى احمد ربابعة27874

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م28928

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية29959

مؤسسة املشرق العربي للمقاوالت/هاني احمد محمد قصقص301073

شركة شريف العمايره وأوالده311133

شركة احمد السكايف وشريكته/ احمد السكايف للمقاوالت االنشائية321199

شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده331333

شركة مشهور احمد الدويري وشركاه / مؤسسة الدويري اخوان341367

شركة خلدون الجرابعة وشريكه351485

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م361503

شركة خالد خالد علي الشباطات و شركاه  /درة الجنوب للمقاوالت371529

شركة سليمان النعيمات وشركاه / سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية381548

مؤسسسة املحاربون للمقاوالت / شركة احمد الكوز وشركاه391568

شركة ربيع ومهند الطوال / مؤسسة الطوال للمقاوالت401582

شركة احمد علي العمري وشركاه /مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات411583

شركة احمد صالح محسن الدردور وشركاه421594

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م431665

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م441673

شركة طه ابو نجم وشركاه/ نسر الجنوب للمقاوالت االنشائية451692

التخصصية للمقاوالت االنشائية / شركة حرب الشعيبي وشريكه461717

شركة عوض سالم الطراونة وأوالده471817
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حماد سالم الطراونة وأوالده181795

شركة عياش ابو العيس وشركاه/ ديا للمقاوالت االنشائية191849

شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م201939

مؤسسة رائد النسور للمقاوالت االنشائية / رائد محمد يوسف النسور212016

شركة سائد ابو شريخ وشريكه222276

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم232363

شركة عيسى محمد الرجوب وأوالده242507

املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية / خليل عبد الجليل خليل ابو الجلود252655

 الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية  /شركة عبد اهلل العليمات وشريكه263282

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية273292

شركة اكرم ابو شريخ وشريكته283317

شركة سمير الكوز وشركاه / سمير الكوز للهندسة واملقاوالت293368

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية303940

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه138

شركة ورثة سهيل زين شموط /ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية242

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

شركة نجيب عمارين وشركاه للتعهدات495

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده598

شركة حسن العاونه واوالده / حسن العاونه واوالده للمقاوالت االنشائية6133

مؤسسة املشاعل للمقاوالت - شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت7153

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه8181

شركة  ابناء عبد اهلل الحوراني9253

شركة عبد الكريم النسور وشريكه / مكتب النسور للتعهدات10254

شركة ادريس البيايضه واوالده / ادريس البيايضة و أوالده11260

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعوري12325

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمه وشركاهم / الطرقات العامة للمقاوالت13380

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م14472

شركة سليم ابراهيم الفقير وشركاه15484
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شركة مد اهلل الطراونة وشركاه16544

شركة يوسف الطراونة واوالده / يوسف عبداهلل الطراونة واوالده للمقاوالت17568

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم18605

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت / علي ابراهيم حسين ابو شنار19607

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية20623
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شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م25819

شركة فيصل القروم وشريكه26869

مؤسسة الربابعة للمقاوالت / أحمد مصطفى احمد ربابعة27874

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م28928

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية29959

مؤسسة املشرق العربي للمقاوالت/هاني احمد محمد قصقص301073

شركة شريف العمايره وأوالده311133

شركة احمد السكايف وشريكته/ احمد السكايف للمقاوالت االنشائية321199

شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده331333

شركة مشهور احمد الدويري وشركاه / مؤسسة الدويري اخوان341367

شركة خلدون الجرابعة وشريكه351485

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م361503

شركة خالد خالد علي الشباطات و شركاه  /درة الجنوب للمقاوالت371529

شركة سليمان النعيمات وشركاه / سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية381548

مؤسسسة املحاربون للمقاوالت / شركة احمد الكوز وشركاه391568

شركة ربيع ومهند الطوال / مؤسسة الطوال للمقاوالت401582

شركة احمد علي العمري وشركاه /مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات411583

شركة احمد صالح محسن الدردور وشركاه421594

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م431665

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م441673

شركة طه ابو نجم وشركاه/ نسر الجنوب للمقاوالت االنشائية451692

التخصصية للمقاوالت االنشائية / شركة حرب الشعيبي وشريكه461717

شركة عوض سالم الطراونة وأوالده471817
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة امجد موسى الطراونه وشركاه / ابن جراد للمقاوالت االنشائية481820

شركة درويش بسيسو و شركاه491826

شركة زياد املعابره واوالده501830

شركة هوج للمقاوالت ذ . م . م .511901

شركة النبراس للمقاوالت ذ . م . م521925

شركة عامر الشباطات وشركاه531930

شركة محمد السكران وشركاه للمقاوالت / محمد السكران وشركاه للمقاوالت541936

شركة همان ابو هاله وشركاه / الهمان للمقاوالت552009

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م562013

شركة وحيد دقامسه وشركاه572021

شركة صاح الدين ابو الهيجاء وشريكته / زحله للمقاوالت582081

شركة اسماعيل العميري وشركاه / اسماعيل العميري للمقاوالت592096

مؤسسة سالم ابو هزاع للمقاوالت / سالم محمد سالم ابو هزاع602144

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية / شركة نزار الحوامده و شركاه612177

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه622224

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه632331

شركة الحسان للمقاوالت االنشائية ذ . م . م642349

شركة مهند املغربي وشركاه / املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية652366

شركة جمال حسن وشركاه / يالو للمقاوالت 662413

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت / محمد احمد داودالطراونة672455

شركة احمد البيطار وشريكه682467

شركة الطيار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م692505

شركة محمد النوافله وشريكه / طويان للمقاوالت االنشائية702570

مؤسسة خليل الخوالده للمقاوالت / خليل ادريس مصطفى الخوالده712771

مؤسسة سائد الشايب للمقاوالت / سائد حمد اهلل عثمان الشايب722852

شركة فيصل ابو طالب وشريكته732955

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م742961

شركة الطالب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م753025

شركة بال الفقير وشركاه / بال الفقير وشركاه للمقاوالت763090

شركة اميه حسن العاونه وشريكه / تخيل للمقاوالت االنشائية773117

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م783120

شركة عقاب الطراونة وشركاه/ عقاب الطراونه وشركاه للمقاوالت االنشائيه793228
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة النسور والزغول وشركاهم803335

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م813358

شركة عدنان الحوامده واوالده823363

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية / موسى احمد عيسى السكايف833378

شركة محمد حسين القرعان وشريكه / تضاريس للمقاوالت االنشائية843389

شركة انوار العرب للمقاوالت ذ.م.م / انوار العرب للمقاوالت853399

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية / عبدا لرحمن يوسف خميس رمضان863483

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م873553

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين883589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت / شادي عادل عبد الحميدابو سل893592

شركة محمد ماجد زهير العبوه وشركاه /املقصد للمقاوالت903593

شركة محمد علي السويطي واوالده913638

مؤسسة فادي الكوز للمقاوالت االنشائية / فادي عبد السام محارب الكوز923654

شركة انفينيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م933723

شركة الراين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م943726

شركة خالد احمد الدردور و شركاه953756

شركة مباديء البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / مباديء البناء االحترافية 963759
للمقاوالت االنشائية

شركة الطريق الذهبي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م973776

شركة ياسر محمد مسعود وشركاه / فادي وياسر للمقاوالت االنشائية983783

شركة حروف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م993796

شركة قاسيون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1003807

شركة مونتريال للمقاوالت ذ.م.م1013819

شركة عبد املجيد القراونه وشريكته1023820

شركة محمد احمد صالح الدردور وشركاه / محمد الدردوروشركاه للمقاوالت االنشائية1033838

شركة مروان الحوراني وشركاه / سفوح مؤته للمقاوالت االنشائية1043869

شركة املشاريع الهندسية الحديثه للمقاوالت االنشائية ذ م م1053916

شركة مجد السكايف وشريكه/ مجد السكايف للمقاوالت االنشائيه1063946

شركة السقا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1073957

مؤسسة ابو العيس للمقاوالت االنشائية /احمد محمد الخلف ابو العيس1083962

شركة محمد عبد املجيد الجرابعة وشريكه1093986

شركة ماهر ابو طاعه و شريكه / روابي لفتا للمقاوالت االنشائية1104037
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة امجد موسى الطراونه وشركاه / ابن جراد للمقاوالت االنشائية481820

شركة درويش بسيسو و شركاه491826

شركة زياد املعابره واوالده501830

شركة هوج للمقاوالت ذ . م . م .511901

شركة النبراس للمقاوالت ذ . م . م521925

شركة عامر الشباطات وشركاه531930

شركة محمد السكران وشركاه للمقاوالت / محمد السكران وشركاه للمقاوالت541936

شركة همان ابو هاله وشركاه / الهمان للمقاوالت552009

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م562013

شركة وحيد دقامسه وشركاه572021

شركة صاح الدين ابو الهيجاء وشريكته / زحله للمقاوالت582081

شركة اسماعيل العميري وشركاه / اسماعيل العميري للمقاوالت592096

مؤسسة سالم ابو هزاع للمقاوالت / سالم محمد سالم ابو هزاع602144

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية / شركة نزار الحوامده و شركاه612177

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه622224

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه632331

شركة الحسان للمقاوالت االنشائية ذ . م . م642349

شركة مهند املغربي وشركاه / املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية652366

شركة جمال حسن وشركاه / يالو للمقاوالت 662413

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت / محمد احمد داودالطراونة672455

شركة احمد البيطار وشريكه682467

شركة الطيار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م692505

شركة محمد النوافله وشريكه / طويان للمقاوالت االنشائية702570

مؤسسة خليل الخوالده للمقاوالت / خليل ادريس مصطفى الخوالده712771

مؤسسة سائد الشايب للمقاوالت / سائد حمد اهلل عثمان الشايب722852

شركة فيصل ابو طالب وشريكته732955

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م742961

شركة الطالب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م753025

شركة بال الفقير وشركاه / بال الفقير وشركاه للمقاوالت763090

شركة اميه حسن العاونه وشريكه / تخيل للمقاوالت االنشائية773117

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م783120

شركة عقاب الطراونة وشركاه/ عقاب الطراونه وشركاه للمقاوالت االنشائيه793228
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة النسور والزغول وشركاهم803335

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م813358

شركة عدنان الحوامده واوالده823363

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية / موسى احمد عيسى السكايف833378

شركة محمد حسين القرعان وشريكه / تضاريس للمقاوالت االنشائية843389

شركة انوار العرب للمقاوالت ذ.م.م / انوار العرب للمقاوالت853399

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية / عبدا لرحمن يوسف خميس رمضان863483

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م873553

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين883589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت / شادي عادل عبد الحميدابو سل893592

شركة محمد ماجد زهير العبوه وشركاه /املقصد للمقاوالت903593

شركة محمد علي السويطي واوالده913638

مؤسسة فادي الكوز للمقاوالت االنشائية / فادي عبد السام محارب الكوز923654

شركة انفينيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م933723

شركة الراين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م943726

شركة خالد احمد الدردور و شركاه953756

شركة مباديء البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / مباديء البناء االحترافية 963759
للمقاوالت االنشائية

شركة الطريق الذهبي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م973776

شركة ياسر محمد مسعود وشركاه / فادي وياسر للمقاوالت االنشائية983783

شركة حروف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م993796

شركة قاسيون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1003807

شركة مونتريال للمقاوالت ذ.م.م1013819

شركة عبد املجيد القراونه وشريكته1023820

شركة محمد احمد صالح الدردور وشركاه / محمد الدردوروشركاه للمقاوالت االنشائية1033838

شركة مروان الحوراني وشركاه / سفوح مؤته للمقاوالت االنشائية1043869

شركة املشاريع الهندسية الحديثه للمقاوالت االنشائية ذ م م1053916

شركة مجد السكايف وشريكه/ مجد السكايف للمقاوالت االنشائيه1063946

شركة السقا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1073957

مؤسسة ابو العيس للمقاوالت االنشائية /احمد محمد الخلف ابو العيس1083962

شركة محمد عبد املجيد الجرابعة وشريكه1093986

شركة ماهر ابو طاعه و شريكه / روابي لفتا للمقاوالت االنشائية1104037
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة العوجا للمقاوالت االنشائية ذ م م / سما الجيزه للمقاوالت االنشائية1114061

شركة درة السند للمقاوالت االنشائية ذ م م1124063

مؤسسة صقر ابو سليم للمقاوالت / صقر فؤاد بدر ابو سليم1134089

 شركة مصعب النسور و شركاه/الطريق البديل للمقاوالت االنشائيه1144096

شركة جبريل مضعان وشركاؤه1154135

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )66(                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السويطي للتعهدات العامة15

شركة الوشاحي للتعهدات2102

شركة ابناء ابراهيم العمايره  عرفات ورأفت ومحمد  وعلي3312

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م4349

البيادر للمقاوالت/شركة عزمي احمد لوخن وشركاه5415

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت6572

شركة عبد القادر أبو ديه وشركاه)صافا للمقاوالت(7721

مؤسسة ابو حمره للتعهدات / حسن احمد سلمان ابو حمره8753

شركةالحويان و القسوس / الحويان و القسوس للمقاوالت االنشائية 9840

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه10850

مؤسسة امليادين للمقاوالت / شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت11929

شركة عامر عبد السام دبش وولده12974

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه13998

شركة محمد  الكوز وشريكه141010

شركة رائد ياسين الجرابعة وشريكه151096

مؤسسة العيسى للمقاوالت - عادل داوود عبد عيسى161135

شركة راكان الوقفي واخوانه171201

شركة فالح الطاهات وشركاه181203

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت191295

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه201311

شركة فتحي الحسن وشركاه/املؤسسة الثنائية للمقاوالت211360

شركة شوكات حمارنه وشركاه221512

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عوده سليمان الشوبكي231521
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار241534

شركة محمد اسماعيل علي واوالده251599

شركة عماد جرادات وشركاه / افنان للمقاوالت االنشائية261611

شركة االمان للخدمات الفنية ذ.م.م271712

شركة ورثة حمد اهلل عثمان الشايب281714

شركة مصطفى واحمد الغاوي / شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت291727

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت301736

شركة االنوار للمقاوالت / شركة عبد اهلل املعابره وأوالده311878

شركة محمد ابراهيم وشريكه / االولوية للمقاوالت االنشائية321885

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية332019

شركة مصطفى عبابنه وشريكه342142

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء352338

فايز فرحان موسى القيسي / الهيل للمقاوالت362371

شركة توفيق ومحمود الطراونة372411

مؤسسة هاشم املعابره للمقاوالت االنشائية382530

شركة فايز الكوز وشريكته / الكوز للمقاوالت392597

يثرب للمقاوالت االنشائية / شركة احمد سالم الحسنات وشركاه402692

شركة ايات الحوراني وشركاه412918

شركة محمد عبد الجليل الكساسبه وشريكه / محمد الكساسبة للمقاوالت االنشائية422925

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت / صايل عبد الهادي محمد ابو عليا432953

شركة رائد الطباشات وشريكته442971

شركة ياسين مداهلل الطراونة وأوالده453024

شركة ورثة عايد العارضه وشركاه463237

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية473296

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م483312

بوادي الجنوب للمقاوالت / شركة محمود الحوامده وأوالده493364

شركة محمد عطا اهلل خلف الطراونة واخوانه503398

فيدك الهندسية / قيس معزوز عبد الهادي الغنانيم513467

شركة الطراونة والحوراني523510

مؤسسة عابد محمد مسعود عابد للمقاوالت االنشائية / عابدمحمد مسعود عابد533658

شركة جسور  الجنوب الذهبية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م543751

شركة سامر املطرمي وشريكه553765
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ايوب  الفقيروشريكه /آميال الطفيله للمقاوالت االنشائية563842

شركة عصام جرادات وشريكته573865

شركة الصدف االبيض للمقاوالت ذ.م.م583867

شركة بورصة للمقاوالت ذ.م.م593878

شركة خالد موسى الجرابعه وشريكه603906

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية613985

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم624032

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه634062

شركة مسافات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م644064

شركة السيادية للمقاوالت ذ.م.م654160

شركة الشواش للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م664173

تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )24(                                                                          الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ.م.م214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت4100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م5114

شركة االليات العامة6119

شركة املشاريع املتحدة7155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م8184

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م9217

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات10236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م11245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م12262

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م.م (13275

شركة الجعفر للتعهدات ذ.م.م14292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة / شركة ابو الحاج للتعهدات العامة15301

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده16956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه171127
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر181210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ . م . م191221

شركة عادل ابو سل واوالده / عادل ابو سل للمقاوالت201328

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م211704

شركة حماد سالم الطراونة وأوالده221795

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م231991

املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية / خليل عبد الجليل خليل ابو الجلود242655

تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )16(                                                                          الفئة الثانية 

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ورثة صادق حسين ابراهيم / العصر للتعهدات119

شركة احمد محمد املعابره وشركاه2311

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمه وشركاهم / الطرقات العامة للمقاوالت3380

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه4510

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية5792

شركة احمد داود الطراونة وأوالده61007

شركة زياد السكران وأوالده71076

شركة سعد العليمات و شركاه 81404

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م91585

شركة غالب ابو جريس وشركاه101688

التخصصية للمقاوالت االنشائية / شركة حرب الشعيبي وشريكه111717

شركة عوض سالم الطراونة وأوالده121817

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م132235

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه142474

شركة عيسى محمد الرجوب وأوالده152507

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م162651
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ايوب  الفقيروشريكه /آميال الطفيله للمقاوالت االنشائية563842

شركة عصام جرادات وشريكته573865

شركة الصدف االبيض للمقاوالت ذ.م.م583867

شركة بورصة للمقاوالت ذ.م.م593878

شركة خالد موسى الجرابعه وشريكه603906

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية613985

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم624032

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه634062

شركة مسافات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م644064

شركة السيادية للمقاوالت ذ.م.م654160

شركة الشواش للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م664173

تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )24(                                                                          الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ.م.م214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت4100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م5114

شركة االليات العامة6119

شركة املشاريع املتحدة7155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م8184

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م9217

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات10236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م11245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م12262

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م.م (13275

شركة الجعفر للتعهدات ذ.م.م14292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة / شركة ابو الحاج للتعهدات العامة15301

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده16956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه171127
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر181210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ . م . م191221

شركة عادل ابو سل واوالده / عادل ابو سل للمقاوالت201328

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م211704

شركة حماد سالم الطراونة وأوالده221795

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م231991

املؤسسة التحويلية للمقاوالت االنشائية / خليل عبد الجليل خليل ابو الجلود242655

تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )16(                                                                          الفئة الثانية 

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ورثة صادق حسين ابراهيم / العصر للتعهدات119

شركة احمد محمد املعابره وشركاه2311

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمه وشركاهم / الطرقات العامة للمقاوالت3380

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه4510

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية5792

شركة احمد داود الطراونة وأوالده61007

شركة زياد السكران وأوالده71076

شركة سعد العليمات و شركاه 81404

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م91585

شركة غالب ابو جريس وشركاه101688

التخصصية للمقاوالت االنشائية / شركة حرب الشعيبي وشريكه111717

شركة عوض سالم الطراونة وأوالده121817

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م132235

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه142474

شركة عيسى محمد الرجوب وأوالده152507

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م162651
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تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )41(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسن العاونه واوالده / حسن العاونه واوالده للمقاوالت االنشائية1133

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

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه3181

شركة ابو جلود للطرق واالبنية4235

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت5243

شركة محمد وعارف  سلمي الكوز وشركائهم6364

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه7441

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت / علي ابراهيم حسين ابو شنار8607

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه9638

شركة موسى جيوسي وشركاه10692

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده / محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده للمقاوالت11831

وادي االردن للمقاوالت االنشائية / شركة جميل ابو شريخ  وشريكه12852

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13928

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت141026

شركة شريف العمايره وأوالده151133

شركة احمد السكايف وشريكته/ احمد السكايف للمقاوالت االنشائية161199

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م171503

شركة محمد اسماعيل علي واوالده181599

شركة توفيق ابراهيم وشركاه191744

شركة امجد موسى الطراونه وشركاه / ابن جراد للمقاوالت االنشائية201820

شركة عامر الشباطات وشركاه211930

شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م221939

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه232224

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه242331

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم252363

شركة مهند املغربي وشركاه / املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية262366

شركة الطيار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م272505

شركة انجاز النخبة للمقاوالت ذ . م . م282540

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م292961

شركة بال الفقير وشركاه / بال الفقير وشركاه للمقاوالت303090
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة النسور والزغول وشركاهم313335

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م323358

بوادي الجنوب للمقاوالت / شركة محمود الحوامده وأوالده333364

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية / موسى احمد عيسى السكايف343378

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية / عبدا لرحمن يوسف خميس رمضان353483

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين363589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت / شادي عادل عبد الحميدابو سل373592

شركة محمد عوض الطراونة وشركاه383772

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية393940

شركة محمد عبد املجيد الجرابعة وشريكه403986

شركة درة السند للمقاوالت االنشائية ذ م م414063

تخصص عبارات و جدران استنادية و عبارات تصريف
العدد الكلي )16(                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة أبو حليمة اخوان136

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت2179

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات3236

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية- شركة عارف البرغوثي وشريكه4377

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه441  5

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية6792

شركة عمر ابو حليمه وأوالده7939

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه81127

شركة نادل و اميل البرقان / البرقان للمقاوالت91284

شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده101333

شركة ابراهيم نبهان و شركاه / نبهان وشركاه للمقاوالت االنشائية111916

شركة العقارية للمقاوالت ذ . م . م122277

شركة خالد زعبي وشريكه / خالد سليم زعبي وشريكه للمقاوالت132435

شركة املنشآت الخرسانية للمقاوالت ذ.م.م142932

شركة الحلول الشاملة للمقاوالت الجيوتقنية والبيئية ذ.م.م153437

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية163940
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تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )41(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسن العاونه واوالده / حسن العاونه واوالده للمقاوالت االنشائية1133

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

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه3181

شركة ابو جلود للطرق واالبنية4235

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت5243

شركة محمد وعارف  سلمي الكوز وشركائهم6364

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه7441

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت / علي ابراهيم حسين ابو شنار8607

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه9638

شركة موسى جيوسي وشركاه10692

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده / محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده للمقاوالت11831

وادي االردن للمقاوالت االنشائية / شركة جميل ابو شريخ  وشريكه12852

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13928

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت141026

شركة شريف العمايره وأوالده151133

شركة احمد السكايف وشريكته/ احمد السكايف للمقاوالت االنشائية161199

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م171503

شركة محمد اسماعيل علي واوالده181599

شركة توفيق ابراهيم وشركاه191744

شركة امجد موسى الطراونه وشركاه / ابن جراد للمقاوالت االنشائية201820

شركة عامر الشباطات وشركاه211930

شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م221939

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه232224

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه242331

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم252363

شركة مهند املغربي وشركاه / املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية262366

شركة الطيار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م272505

شركة انجاز النخبة للمقاوالت ذ . م . م282540

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م292961

شركة بال الفقير وشركاه / بال الفقير وشركاه للمقاوالت303090
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة النسور والزغول وشركاهم313335

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م323358

بوادي الجنوب للمقاوالت / شركة محمود الحوامده وأوالده333364

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية / موسى احمد عيسى السكايف343378

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية / عبدا لرحمن يوسف خميس رمضان353483

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين363589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت / شادي عادل عبد الحميدابو سل373592

شركة محمد عوض الطراونة وشركاه383772

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية393940

شركة محمد عبد املجيد الجرابعة وشريكه403986

شركة درة السند للمقاوالت االنشائية ذ م م414063

تخصص عبارات و جدران استنادية و عبارات تصريف
العدد الكلي )16(                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة أبو حليمة اخوان136

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت2179

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات3236

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية- شركة عارف البرغوثي وشريكه4377

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه441  5

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية6792

شركة عمر ابو حليمه وأوالده7939

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه81127

شركة نادل و اميل البرقان / البرقان للمقاوالت91284

شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده101333

شركة ابراهيم نبهان و شركاه / نبهان وشركاه للمقاوالت االنشائية111916

شركة العقارية للمقاوالت ذ . م . م122277

شركة خالد زعبي وشريكه / خالد سليم زعبي وشريكه للمقاوالت132435

شركة املنشآت الخرسانية للمقاوالت ذ.م.م142932

شركة الحلول الشاملة للمقاوالت الجيوتقنية والبيئية ذ.م.م153437

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية163940
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املجال كهروميكانيك
تخصص الكترونيات

العدد الكلي )1(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

الشركة االردنية لانظمة الهندسية للمقاوالت ذ .م . م1682

تخصص الكترونيات
العدد الكلي )2(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م1357

شركة عزت الطاهر وشركاه / عزت الطاهر وشركاه للتعهدات21620

تخصص كهرباء
العدد الكلي )4(                                                                          الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م1195

شركة تايه وعقاد / مكتب الهندسة الكهروميكانيكية2222

مؤسسة عبد القادر حسين البستنجي / عبد القادر حسين عبدالقادر البستنجي3531

مؤسسة محمود السفاريني للمقاوالت / محمود مصطفى حسين السفاريني41397

تخصص كهرباء
العدد الكلي )8(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات167

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م2292

شركة حربي شبيات وأوالده3414

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان محمد الحياري4488

شركة تقنيات املرور )األردن( ذ.م.م51071

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت61904

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية71982

شركة وائل جنديه وشركاه / املرسى ملقاوالت الكهرباء83584
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )60(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة غازي حمدان وشريكه1157

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه2223

شركة نايل ابو راجوح وشريكته / الرؤى املتقدمة للمقاوالت االنشائية3466

الشركة االردنية لانظمة الهندسية للمقاوالت ذ .م . م4682

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ51441

شركة عبد الرحمن خندقجي وشركاه61468

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق71487

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل81657

شركة علي النجار وشركاه91669

شركة محمد العتوم و أوالده101674

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر111697

شركة حسام الدين الصغير وشريكه / عبر العالم للمقاوالت االنشائية121837

مؤسسة ايمن الصويص للمقاوالت االنشائية / ايمن عليان عليان الصويص132054

مؤسسة التطبيقات الحديثة للمقاوالت / عبد املحسن فوزي عبد املحسن ابو خمسة142058

مؤسسة الليوان للمقاوالت االنشائية / شركة ملحم و شريكه152163

شركة فراس حمدان وشريكه162169

شركة درايه للمقاوالت االنشائية ذ . م . م172263

شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م182360

شركة القاضي ونصر192477

شركة عبد السام املعايطه وشركاه / بلعاس للمقاوالت االنشائية202492

شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م212554

مؤسسة حمورابي للمقاوالت االنشائية / يوسف حنا عيسى معايعه222601

شركة سمير ابو رجب وشركاه / شركة ابو رجب للمقاوالت232741

شركة فادي وفارس عيسى / الجرمق للمقاوالت االنشائية 242760

مؤسسة اليمان للمقاوالت االنشائية / محمد عبد الكريم عبد الحميد النوايسه252787

شركة عبد الكريم السكارنه و شريكه / البوانك للمقاوالت االنشائية263023

شركة محمد علي محمود جرادات وشركاه273055

شركة اجيال االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م283094

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م293120

اهل الهمة للمقاوالت االنشائية / شركة عصمت ابو حمدان و شريكه303169
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املجال كهروميكانيك
تخصص الكترونيات

العدد الكلي )1(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

الشركة االردنية لانظمة الهندسية للمقاوالت ذ .م . م1682

تخصص الكترونيات
العدد الكلي )2(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م1357

شركة عزت الطاهر وشركاه / عزت الطاهر وشركاه للتعهدات21620

تخصص كهرباء
العدد الكلي )4(                                                                          الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م1195

شركة تايه وعقاد / مكتب الهندسة الكهروميكانيكية2222

مؤسسة عبد القادر حسين البستنجي / عبد القادر حسين عبدالقادر البستنجي3531

مؤسسة محمود السفاريني للمقاوالت / محمود مصطفى حسين السفاريني41397

تخصص كهرباء
العدد الكلي )8(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات167

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م2292

شركة حربي شبيات وأوالده3414

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان محمد الحياري4488

شركة تقنيات املرور )األردن( ذ.م.م51071

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت61904

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية71982

شركة وائل جنديه وشركاه / املرسى ملقاوالت الكهرباء83584
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )60(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة غازي حمدان وشريكه1157

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه2223

شركة نايل ابو راجوح وشريكته / الرؤى املتقدمة للمقاوالت االنشائية3466

الشركة االردنية لانظمة الهندسية للمقاوالت ذ .م . م4682

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ51441

شركة عبد الرحمن خندقجي وشركاه61468

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق71487

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل81657

شركة علي النجار وشركاه91669

شركة محمد العتوم و أوالده101674

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر111697

شركة حسام الدين الصغير وشريكه / عبر العالم للمقاوالت االنشائية121837

مؤسسة ايمن الصويص للمقاوالت االنشائية / ايمن عليان عليان الصويص132054

مؤسسة التطبيقات الحديثة للمقاوالت / عبد املحسن فوزي عبد املحسن ابو خمسة142058

مؤسسة الليوان للمقاوالت االنشائية / شركة ملحم و شريكه152163

شركة فراس حمدان وشريكه162169

شركة درايه للمقاوالت االنشائية ذ . م . م172263

شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م182360

شركة القاضي ونصر192477

شركة عبد السام املعايطه وشركاه / بلعاس للمقاوالت االنشائية202492

شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م212554

مؤسسة حمورابي للمقاوالت االنشائية / يوسف حنا عيسى معايعه222601

شركة سمير ابو رجب وشركاه / شركة ابو رجب للمقاوالت232741

شركة فادي وفارس عيسى / الجرمق للمقاوالت االنشائية 242760

مؤسسة اليمان للمقاوالت االنشائية / محمد عبد الكريم عبد الحميد النوايسه252787

شركة عبد الكريم السكارنه و شريكه / البوانك للمقاوالت االنشائية263023

شركة محمد علي محمود جرادات وشركاه273055

شركة اجيال االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م283094

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م293120

اهل الهمة للمقاوالت االنشائية / شركة عصمت ابو حمدان و شريكه303169
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خلدون سلطان الضمور وشريكه313304

شركة يوسف الطيطي وشركاه323311

شركة النسور والزغول وشركاهم333335

عيرا للمقاوالت / معن عبد اهلل فياض العاوين343388

مؤسسة رافع العاصم للمقاوالت االنشائية / رافع خلف محمد العاصم353461

شركة اسام عبد القادر وشريكه/ رؤيا العصريه للمقاوالت االنشائية363520

شركة عاء حمدان وشركاه / عاء حمدان للمقاوالت االنشائية373539

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م383607

شركة خالد جميل البستنجي وشريكه / خالد البستنجي 393677

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م403697

شركة أمستردام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م413649

شركة انتشار املشاريع التكنولوجية ذ.م.م423761

شركة يوسف عوض الهزايمه وشركاه433768

شركة تحالف الهندسية للمقاوالت ذ.م.م443770

املجموع للمقاوالت والكهروميكانيك / اريج خلف علي السواريه453843

شركة شادي جنديه وشريكه / الجبال املضيئه للمقاوالت463873

نيشان للمقاوالت االنشائيه / احمد علي ابراهيم ابو بكر473907

شركة شعاع الشمس الساطعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م483945

شركة قنوع وابو ريان / نيتانيوم للمقاوالت493958

شركة املفهوم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م503963

شركة قيود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م513967

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة523992

شركة اوكسجين للمقاوالت ذ.م.م534000

مؤسسة الطاقة العجيبة للمقاوالت /اياد حسن عبد الرحمن ابو عابد544005

شركة هاي اون واي للمقاوالت ذ.م.م554043

مؤسسة الضغط العالي للمقاوالت االنشائية564082

شركة رائد املجالي و شريكته /االضواء الخضراء للمقاوالت االنشائية574084

شركة الرباعيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االتجاهات الرباعيه للمقاوالت االنشائيه584113

شركة غازانيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م594143

شركة ساك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م604144
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )27(                                                                          الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد فضالة وشركاه1188

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد2444

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه3998

شركة نبيل خليل محمد عبداهلل وشريكته/مؤسسة عين جالوت للمقاوالت االنشائية41260

شركة عزت الطاهر وشركاه / عزت الطاهر وشركاه للتعهدات51620

شركة عبد الرحمن ضمره وشركاه61728

شركة مصطفى حسن عبده الجعار وشركاه / االحسان للمقاوالت71749

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه81824

شركة سفيان الناصر وأوالده91825

شركة السباعية للمقاوالت ذ.م.م101986

شركة ربحي سليم وشركاه112135

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية122250

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية / عزام عبد الغني اسماعيل النمر132547

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت / محمد فارس صالح ابو صفية142944

شركة الحلول الذكية للمقاوالت ذ.م.م153145

شركة محمد املرعي وشريكه163154

شركة انس بال عبد اللطيف عيد وشركاه173176

مؤسسة هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية/ هاشم حسني ابراهيم الغزاوي183194

مؤسسة عثمان جعيتم للتعهدات العامة / عثمان احمد عبد املجيد جعيتم193263

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م203312

مؤسسة حسين النعيمات للمقاوالت االنشائية / حسين علي عبد النعيمات213416

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م223432

شركة اسامه جبر وشركاه233455

شركة احمد عثمان وشركاه243567

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م253577

شركة األرض الخضراء للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م263745

شركة أجن للمقاوالت ذ.م.م273885
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خلدون سلطان الضمور وشريكه313304

شركة يوسف الطيطي وشركاه323311

شركة النسور والزغول وشركاهم333335

عيرا للمقاوالت / معن عبد اهلل فياض العاوين343388

مؤسسة رافع العاصم للمقاوالت االنشائية / رافع خلف محمد العاصم353461

شركة اسام عبد القادر وشريكه/ رؤيا العصريه للمقاوالت االنشائية363520

شركة عاء حمدان وشركاه / عاء حمدان للمقاوالت االنشائية373539

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م383607

شركة خالد جميل البستنجي وشريكه / خالد البستنجي 393677

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م403697

شركة أمستردام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م413649

شركة انتشار املشاريع التكنولوجية ذ.م.م423761

شركة يوسف عوض الهزايمه وشركاه433768

شركة تحالف الهندسية للمقاوالت ذ.م.م443770

املجموع للمقاوالت والكهروميكانيك / اريج خلف علي السواريه453843

شركة شادي جنديه وشريكه / الجبال املضيئه للمقاوالت463873

نيشان للمقاوالت االنشائيه / احمد علي ابراهيم ابو بكر473907

شركة شعاع الشمس الساطعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م483945

شركة قنوع وابو ريان / نيتانيوم للمقاوالت493958

شركة املفهوم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م503963

شركة قيود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م513967

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة523992

شركة اوكسجين للمقاوالت ذ.م.م534000

مؤسسة الطاقة العجيبة للمقاوالت /اياد حسن عبد الرحمن ابو عابد544005

شركة هاي اون واي للمقاوالت ذ.م.م554043

مؤسسة الضغط العالي للمقاوالت االنشائية564082

شركة رائد املجالي و شريكته /االضواء الخضراء للمقاوالت االنشائية574084

شركة الرباعيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االتجاهات الرباعيه للمقاوالت االنشائيه584113

شركة غازانيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م594143

شركة ساك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م604144
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )27(                                                                          الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد فضالة وشركاه1188

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد2444

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه3998

شركة نبيل خليل محمد عبداهلل وشريكته/مؤسسة عين جالوت للمقاوالت االنشائية41260

شركة عزت الطاهر وشركاه / عزت الطاهر وشركاه للتعهدات51620

شركة عبد الرحمن ضمره وشركاه61728

شركة مصطفى حسن عبده الجعار وشركاه / االحسان للمقاوالت71749

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه81824

شركة سفيان الناصر وأوالده91825

شركة السباعية للمقاوالت ذ.م.م101986

شركة ربحي سليم وشركاه112135

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية122250

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية / عزام عبد الغني اسماعيل النمر132547

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت / محمد فارس صالح ابو صفية142944

شركة الحلول الذكية للمقاوالت ذ.م.م153145

شركة محمد املرعي وشريكه163154

شركة انس بال عبد اللطيف عيد وشركاه173176

مؤسسة هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية/ هاشم حسني ابراهيم الغزاوي183194

مؤسسة عثمان جعيتم للتعهدات العامة / عثمان احمد عبد املجيد جعيتم193263

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م203312

مؤسسة حسين النعيمات للمقاوالت االنشائية / حسين علي عبد النعيمات213416

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م223432

شركة اسامه جبر وشركاه233455

شركة احمد عثمان وشركاه243567

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م253577

شركة األرض الخضراء للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م263745

شركة أجن للمقاوالت ذ.م.م273885
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )34(                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة نمر للمقاوالت - شركة ابناء ثلجي النمري1101

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م2114

شركة الكركي للتعهدات3259

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م4403

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد 5536

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة6787

 شركة حسن عبد الرؤوف وشركاه7814

شركة فيصل القروم وشريكه8869

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه91127

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية101174

مؤسسة نايف بقاعين للتعهدات الكهربائيه/ نايف يعقوب ابراهيم البقاعين111197

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان121211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعين واشرف الشرفاء131268

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه141551

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م151585

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت161716

مكتب الثقة للمقاوالت / ناصر حسين محمد الجعبري171871

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي181959

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه192060

شركة وليد ابو نواس وشريكه / وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية202126

شركة الحلحولي و الطراونة212464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده222574

مؤسسة خليل الخوالده للمقاوالت / خليل ادريس مصطفى الخوالده232771

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه /روتيل للمقاوالت االنشائية242916

شركة الطابع املتميز للمقاوالت ذ.م.م253242

شركة اقصى طاقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م263284

شركة الرؤيا الخضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / املتداولة للمقاوالت االنشائية273454

مؤسسة معاذ البدور للمقاوالت االنشائية/ معاذ عبد الحميد مبارك البدور283617

شركة محمد السعود وشريكه / الودق للمقاوالت االنشائية293652

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت303808
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسن عبد اهلل الطراونه وشركاه  / سراقه للمقاوالت االنشائية314031

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم324032

مؤسسة مأمون جبر للمقاوالت / مأمون ممود علي جبر334057

شركة مالك العجالين وشريكه / وادي السياح للمقاوالت344158

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )72(                                                                          الفئة االولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد الرواشدة واوالده / محمد الرواشده واوالده للمقاوالت111

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيكية / أحمد سالم حسان الشخاتره212

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م314

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ. م.م.417

شركة الوطنية لانشاءات ذ.م.م523

شركة وائل الشنطي وشريكه/مجموعة الشنطي الهندسية646

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة762

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات867

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات1072

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت1173

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م1275

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.1376

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م14115

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م15118

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م16140

شركة تيسير ابو عرجه وشركاه / مؤسسة ابو عرجه للمقاوالت االنشائية17142

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م18143

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.19144

شركة املشاريع املتحدة20155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت21156

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت23207
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )34(                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة نمر للمقاوالت - شركة ابناء ثلجي النمري1101

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م2114

شركة الكركي للتعهدات3259

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م4403

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد 5536

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة6787

 شركة حسن عبد الرؤوف وشركاه7814

شركة فيصل القروم وشريكه8869

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه91127

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية101174

مؤسسة نايف بقاعين للتعهدات الكهربائيه/ نايف يعقوب ابراهيم البقاعين111197

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان121211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعين واشرف الشرفاء131268

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه141551

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م151585

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت161716

مكتب الثقة للمقاوالت / ناصر حسين محمد الجعبري171871

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي181959

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه192060

شركة وليد ابو نواس وشريكه / وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية202126

شركة الحلحولي و الطراونة212464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده222574

مؤسسة خليل الخوالده للمقاوالت / خليل ادريس مصطفى الخوالده232771

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه /روتيل للمقاوالت االنشائية242916

شركة الطابع املتميز للمقاوالت ذ.م.م253242

شركة اقصى طاقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م263284

شركة الرؤيا الخضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / املتداولة للمقاوالت االنشائية273454

مؤسسة معاذ البدور للمقاوالت االنشائية/ معاذ عبد الحميد مبارك البدور283617

شركة محمد السعود وشريكه / الودق للمقاوالت االنشائية293652

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت303808
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسن عبد اهلل الطراونه وشركاه  / سراقه للمقاوالت االنشائية314031

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم324032

مؤسسة مأمون جبر للمقاوالت / مأمون ممود علي جبر334057

شركة مالك العجالين وشريكه / وادي السياح للمقاوالت344158

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )72(                                                                          الفئة االولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد الرواشدة واوالده / محمد الرواشده واوالده للمقاوالت111

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيكية / أحمد سالم حسان الشخاتره212

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م314

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ. م.م.417

شركة الوطنية لانشاءات ذ.م.م523

شركة وائل الشنطي وشريكه/مجموعة الشنطي الهندسية646

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة762

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات867

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات1072

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت1173

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م1275

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.1376

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م14115

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م15118

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م16140

شركة تيسير ابو عرجه وشركاه / مؤسسة ابو عرجه للمقاوالت االنشائية17142

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م18143

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.19144

شركة املشاريع املتحدة20155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت21156

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت23207



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

246

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء24210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ . م . م25211

شركة جرف للتعهدات ذ.م.م26216

شركة تايه وعقاد / مكتب الهندسة الكهروميكانيكية27222

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م28233

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م29262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت30274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(31275

شركة حسين مقدادي وشريكه ذ.م.م32287

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م33329

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م34357

الشركة االردنية لهندسة الكهرباء وامليكانيك35425

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة36426

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .37472

شركة ضرار الصرايره واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات38574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م39624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م40748

مؤسسة خالد مرقه للمقاوالت  الكهروميكانيكية / خالد فارس عادل مرقه41755

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م42756

شركة االعمار للمقاوالت  ذ . م . م43790

شركة انس العناني وشركاه44795

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م45823

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ . م . م46906

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م47986

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد481006

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ. م. م491031

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية( ذ.م.م /مؤسسة دجلة للمقاوالت 501137
االنشائية

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م / مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون511227

شركة اياف للمقاوالت ذ.م.م521297

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م531334

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة541384
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م551411

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك561650

مؤسسة احمد بدويه / احمد محمد مصطفى بدويه571685

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م581704

شركة سماح للمقاوالت ذ. م. م591763

مؤسسة الفا للتبريد والتكييف / عبد فايق عبد عيسى601803

مؤسسة جلنار للمقاوالت / كامل فتحي كامل الغنما611844

شركة شفيق العدوان وشركاه / العدوان للمقاوالت621977

شركة االوابين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م631996

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م642013

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية652019

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك662065

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م672235

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م682824

شركة تقنية ميساب للهندسة والتعهدات ذ.م.م692968

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية703292

شركة املهندسون العصريون للمقاوالت ذ.م.م713422

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م723969

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )37(                                                                          الفئة الثانية
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة أبو حليمة اخوان139

شركة صعب الحياري و شركاه / املجموعة املتحدة لانشاءات241

 مسنات للهندسة والتعهدات355

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م459

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م.578

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة694

شركة سماره ويوسف للمقاوالت ذ . م . م / املنيب للمقاوالت االنشائية7116

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه8181

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م9184
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء24210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ . م . م25211

شركة جرف للتعهدات ذ.م.م26216

شركة تايه وعقاد / مكتب الهندسة الكهروميكانيكية27222

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م28233

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م29262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت30274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(31275

شركة حسين مقدادي وشريكه ذ.م.م32287

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م33329

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م34357

الشركة االردنية لهندسة الكهرباء وامليكانيك35425

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة36426

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .37472

شركة ضرار الصرايره واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات38574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م39624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م40748

مؤسسة خالد مرقه للمقاوالت  الكهروميكانيكية / خالد فارس عادل مرقه41755

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م42756

شركة االعمار للمقاوالت  ذ . م . م43790

شركة انس العناني وشركاه44795

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م45823

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ . م . م46906

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م47986

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد481006

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ. م. م491031

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية( ذ.م.م /مؤسسة دجلة للمقاوالت 501137
االنشائية

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م / مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون511227

شركة اياف للمقاوالت ذ.م.م521297

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م531334

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة541384
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م551411

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك561650

مؤسسة احمد بدويه / احمد محمد مصطفى بدويه571685

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م581704

شركة سماح للمقاوالت ذ. م. م591763

مؤسسة الفا للتبريد والتكييف / عبد فايق عبد عيسى601803

مؤسسة جلنار للمقاوالت / كامل فتحي كامل الغنما611844

شركة شفيق العدوان وشركاه / العدوان للمقاوالت621977

شركة االوابين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م631996

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م642013

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية652019

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك662065

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م672235

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م682824

شركة تقنية ميساب للهندسة والتعهدات ذ.م.م692968

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية703292

شركة املهندسون العصريون للمقاوالت ذ.م.م713422

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م723969

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )37(                                                                          الفئة الثانية
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة أبو حليمة اخوان139

شركة صعب الحياري و شركاه / املجموعة املتحدة لانشاءات241

 مسنات للهندسة والتعهدات355

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م459

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م.578

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة694

شركة سماره ويوسف للمقاوالت ذ . م . م / املنيب للمقاوالت االنشائية7116

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه8181

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م9184
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م10195

شركة نجار الصناعية التجارية /ماجما للصناعات الهندسية11294

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م12449

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه13459

مؤسسة عبداهلل الطباع للصيانة والتعهدات/ عبد اهلل محمد نصوح امين الطباع14481

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م15503

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور16786

شركة عمر ابو حليمه وأوالده17939

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت181026

مؤسسة الشامي الهندسية / شركة ابراهيم فيليب الشامي وشركاه191046

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائيه ذ . م . م201272

 اقطار للمقاوالت االنشائية211353

جهشان للهندسة واملقاوالت / شركة برفيليوس جهشان ذ . م . م221362

مؤسسة الحسام الهندسية / حسام محمد سعيد النمروطي231418

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م241464

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م251665

شركة عدنان الجندي وشريكه / الجندي للمقاوالت261787

ؤسسة فوزي صوالحة للكهرباء وامليكانيك / فوزي سليم خليل سليمان صوالحة271832

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م281850

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت291896

شركة فينيسيا للمقاوالت ذ.م.م302006

شركة الشرق االدنى لالكتروميكانيك ذ . م . م312141

البقيع للمقاوالت االنشائية / ابراهيم حسن مطلق النوايسه322287

شركة السارية ملقاوالت الكهرباء وامليكانيك ذ. م. م332573

مؤسسة فراس باسمه النظمة التحكم / فراس قاسم محمد باسمه343191

شركة القيم الهندسية للمقاوالت ذ.م.م353283

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م363390

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م373498
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تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )99(                                                                          الفئة الثالثة
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف116

شركة سليم و وليدالشلبي و شركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة294

شركة الحديثة لانشاءات املدنية ذ . م . م3103

الظاهر للهندسة واملقاوالت4231

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت5243

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة6277

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م.7318

شركة ورثة خليل اسحق محمد الفاخوري - مؤسسة سند للتعهدات العامة8376

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م9404

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده10423

شركة عمون للمقاوالت ذ. م.م.11452

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م12616

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان13740

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م14819

وادي االردن للمقاوالت االنشائية / شركة جميل ابو شريخ و شريكه15852

شركة بيتا للهندسة واملقاوالت ذ.م.م.16870

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده17956

شركة يوسف احمد البستنجي واخيه  ذ.م.م18972

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم الحسن191025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عوده الشقارين201093

شركة فايز الجندي وشركاه / فايز الجندي للمقاوالت211109

املؤسسة االردنية للكهروميكانيك / سمير محمود ابراهيم الحوراني221371

شركة رامي زيادين وشركاه / رامي  زيادين وشركاه للمقاوالت231416

مؤسسة إتحاد املهندسين للهندسة واالنشاءات/ شركة رائد ومحمد القطامين241483

شركة الحجة وهاها  ذ م م  / مؤسسة سبتي للمقاوالت251502

شركة خالد وفيصل املرايات261567

مكتب املهندس صفوان عرعر / صفوان شحاده عبد الرزاق عرعر271636

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية281649

 شركة موسى الشلبي وشركاه291691
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م10195

شركة نجار الصناعية التجارية /ماجما للصناعات الهندسية11294

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م12449

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه13459

مؤسسة عبداهلل الطباع للصيانة والتعهدات/ عبد اهلل محمد نصوح امين الطباع14481

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م15503

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور16786

شركة عمر ابو حليمه وأوالده17939

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت181026

مؤسسة الشامي الهندسية / شركة ابراهيم فيليب الشامي وشركاه191046

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائيه ذ . م . م201272

 اقطار للمقاوالت االنشائية211353

جهشان للهندسة واملقاوالت / شركة برفيليوس جهشان ذ . م . م221362

مؤسسة الحسام الهندسية / حسام محمد سعيد النمروطي231418

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م241464

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م251665

شركة عدنان الجندي وشريكه / الجندي للمقاوالت261787

ؤسسة فوزي صوالحة للكهرباء وامليكانيك / فوزي سليم خليل سليمان صوالحة271832

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م281850

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت291896

شركة فينيسيا للمقاوالت ذ.م.م302006

شركة الشرق االدنى لالكتروميكانيك ذ . م . م312141

البقيع للمقاوالت االنشائية / ابراهيم حسن مطلق النوايسه322287

شركة السارية ملقاوالت الكهرباء وامليكانيك ذ. م. م332573

مؤسسة فراس باسمه النظمة التحكم / فراس قاسم محمد باسمه343191

شركة القيم الهندسية للمقاوالت ذ.م.م353283

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م363390

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م373498
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تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )99(                                                                          الفئة الثالثة
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف116

شركة سليم و وليدالشلبي و شركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة294

شركة الحديثة لانشاءات املدنية ذ . م . م3103

الظاهر للهندسة واملقاوالت4231

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت5243

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة6277

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م.7318

شركة ورثة خليل اسحق محمد الفاخوري - مؤسسة سند للتعهدات العامة8376

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م9404

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده10423

شركة عمون للمقاوالت ذ. م.م.11452

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م12616

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان13740

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م14819

وادي االردن للمقاوالت االنشائية / شركة جميل ابو شريخ و شريكه15852

شركة بيتا للهندسة واملقاوالت ذ.م.م.16870

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده17956

شركة يوسف احمد البستنجي واخيه  ذ.م.م18972

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم الحسن191025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عوده الشقارين201093

شركة فايز الجندي وشركاه / فايز الجندي للمقاوالت211109

املؤسسة االردنية للكهروميكانيك / سمير محمود ابراهيم الحوراني221371

شركة رامي زيادين وشركاه / رامي  زيادين وشركاه للمقاوالت231416

مؤسسة إتحاد املهندسين للهندسة واالنشاءات/ شركة رائد ومحمد القطامين241483

شركة الحجة وهاها  ذ م م  / مؤسسة سبتي للمقاوالت251502

شركة خالد وفيصل املرايات261567

مكتب املهندس صفوان عرعر / صفوان شحاده عبد الرزاق عرعر271636

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية281649

 شركة موسى الشلبي وشركاه291691
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكف عبد الرزاق خليل ابو حجر301694

شركة صاح خلف الحجاج وشركاه311702

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة / صبري عبد اهلل محمود حسين321705

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت331736

مجموعة املالك للكهروميكانيك / شركة التل والشربجي341765

مؤسسة حسن حمدان للمقاوالت االنشائية / حسن فريد حسن حمدان351767

شركة االنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م361791

شركة درويش بسيسو و شركاه371826

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م / النهار للمقاوالت381840

شركة صابر الحواتمه وشريكه / الطريق السريع 391846

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية401858

مؤسسة فضل هنانده للمقاوالت / فضل محمد علي هنانده411864

شركة داوود والزواوي / التقنية املتجددة للمقاوالت421872

شركة صاح الحسني ودالل الحسني / باب العامود للهندسة واملقاوالت431883

عمر علي محمود البواعنه / مؤسسة حريما  للمقاوالت441915

النعمان للمقاوالت / رامي نعمان صالح ابو طربوش451919

شركة نصر ومنذر عواده/الكم الهندسي للمقاوالت461967

مؤسسة امجد عليان للمقاوالت/ امجد موسى إبراهيم عليان471985

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م481991

شركة جميل الدعاسين  وشريكه / الفلك الدولية للمقاوالت492010

شركة نظام ابو فارس وشريكه / نظام ابو فارس للمقاوالت الهندسية502084

شركة عبد اهلل البيايضه وشركاه / الغدير للمقاوالت االنشائية512088

شركة حسام سعادة و شريكه522111

شركة هام السحب للمقاوالت ذ.م.م532177

شركة شامي والعدوان / القارب للمقاوالت542139

شركة اللمسه الهندسية للمقاوالت ذ . م . م552240

شركة املجره الخضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م562281

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ . م . م572327

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه582358

شركة مدى للكهروميكانيك ذ.م.م592429

شركة فوزي الفسفوس وشريكه / املجسات للمقاوالت602476

شركة عبد السام شنار وشريكه / جوده وامتياز للمقاوالت612548

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

251

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

درب التبانه للمقاوالت االنشائية / شركة فادي السويطي ويزن الخريسات622658

شركة الشيار لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م632686

شركة الداعمه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م642725

شركة الفائقة للمقاوالت ذ.م.م652857

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م662881

شركة الدانه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م672989

شركة الجبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م683003

شركة املهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م693066

شركة كونزيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م703098

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م713129

شركة املراقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م723130

شركة رياينس للمقاوالت ذ.م.م733201

شركة محمد وبشار الطراونة / املعنى العمال املقاوالت االنشائية743247

شركة رشيد الشريده وشركاه / سراس ملقاوالت الكهروميكانيك والطاقة املتجددة753281

شركة سعد مرشد الردايده وشريكه / املرتجى للمقاوالت763286

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية773310

شركة الصفوه العمال الكهروميكانيك و املقاوالت ذ.م.م783361

شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م793436

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م803478

شركة سامي السماوي ومحمد العمري / منيرفا للمقاوالت813503

شركة ايمن ابو حسين وشركاه / ايمن ابو حسين للمقاوالت االنشائية823540

شركة املصادر الخضراء ملقاوالت الكهروميكانيك ذ.م.م833624

شركة احمد ابو مصطفى وشريكه / كلفن للمقاوالت االنشائية843636

شركة الجابر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م853666

شركة العاشر من رمضان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م863695

شركة ميم ميم سين للمقاوالت ذ.م.م873698

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م883748

شركة العاليات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م893752

شركة املتجددة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م903787

شركة الحس الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م913792

شركة تكوين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م923801

شركة االنيا للمقاوالت ذ.م.م933854
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكف عبد الرزاق خليل ابو حجر301694

شركة صاح خلف الحجاج وشركاه311702

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة / صبري عبد اهلل محمود حسين321705

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت331736

مجموعة املالك للكهروميكانيك / شركة التل والشربجي341765

مؤسسة حسن حمدان للمقاوالت االنشائية / حسن فريد حسن حمدان351767

شركة االنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م361791

شركة درويش بسيسو و شركاه371826

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م / النهار للمقاوالت381840

شركة صابر الحواتمه وشريكه / الطريق السريع 391846

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية401858

مؤسسة فضل هنانده للمقاوالت / فضل محمد علي هنانده411864

شركة داوود والزواوي / التقنية املتجددة للمقاوالت421872

شركة صاح الحسني ودالل الحسني / باب العامود للهندسة واملقاوالت431883

عمر علي محمود البواعنه / مؤسسة حريما  للمقاوالت441915

النعمان للمقاوالت / رامي نعمان صالح ابو طربوش451919

شركة نصر ومنذر عواده/الكم الهندسي للمقاوالت461967

مؤسسة امجد عليان للمقاوالت/ امجد موسى إبراهيم عليان471985

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م481991

شركة جميل الدعاسين  وشريكه / الفلك الدولية للمقاوالت492010

شركة نظام ابو فارس وشريكه / نظام ابو فارس للمقاوالت الهندسية502084

شركة عبد اهلل البيايضه وشركاه / الغدير للمقاوالت االنشائية512088

شركة حسام سعادة و شريكه522111

شركة هام السحب للمقاوالت ذ.م.م532177

شركة شامي والعدوان / القارب للمقاوالت542139

شركة اللمسه الهندسية للمقاوالت ذ . م . م552240

شركة املجره الخضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م562281

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ . م . م572327

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه582358

شركة مدى للكهروميكانيك ذ.م.م592429

شركة فوزي الفسفوس وشريكه / املجسات للمقاوالت602476

شركة عبد السام شنار وشريكه / جوده وامتياز للمقاوالت612548
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

درب التبانه للمقاوالت االنشائية / شركة فادي السويطي ويزن الخريسات622658

شركة الشيار لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م632686

شركة الداعمه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م642725

شركة الفائقة للمقاوالت ذ.م.م652857

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م662881

شركة الدانه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م672989

شركة الجبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م683003

شركة املهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م693066

شركة كونزيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م703098

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م713129

شركة املراقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م723130

شركة رياينس للمقاوالت ذ.م.م733201

شركة محمد وبشار الطراونة / املعنى العمال املقاوالت االنشائية743247

شركة رشيد الشريده وشركاه / سراس ملقاوالت الكهروميكانيك والطاقة املتجددة753281

شركة سعد مرشد الردايده وشريكه / املرتجى للمقاوالت763286

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية773310

شركة الصفوه العمال الكهروميكانيك و املقاوالت ذ.م.م783361

شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م793436

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م803478

شركة سامي السماوي ومحمد العمري / منيرفا للمقاوالت813503

شركة ايمن ابو حسين وشركاه / ايمن ابو حسين للمقاوالت االنشائية823540

شركة املصادر الخضراء ملقاوالت الكهروميكانيك ذ.م.م833624

شركة احمد ابو مصطفى وشريكه / كلفن للمقاوالت االنشائية843636

شركة الجابر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م853666

شركة العاشر من رمضان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م863695

شركة ميم ميم سين للمقاوالت ذ.م.م873698

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م883748

شركة العاليات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م893752

شركة املتجددة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م903787

شركة الحس الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م913792

شركة تكوين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م923801

شركة االنيا للمقاوالت ذ.م.م933854
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة االعمال القياسية للمقاوالت ذ.م.م943899

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية953940

شركة ترابيا للمقاوالت ذ.م.م963941

شركة سمت للمقاوالت ذ.م.م.973942

شركة ايمن بهجت مفلح بطاينه و شريكه / عماد الدين للمقاوالت الهندسيه984048

شركة املبنى للمقاوالت ذ م م994060

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )3(                                                                          الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السندس للمقاوالت م خ / السندس للمقاوالت11848

شركة الشرق االدنى لالكتروميكانيك ذ . م . م22141

شركة الجبال السبعه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م33079

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )3(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة امين حمدان الهندسية للمقاوالت / امين اسماعيل احمد حمدان12664

شركة مرساة االردن للهندسه و املقاوالت ذ.م.م23048

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م33835

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )26(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة السروجي للمقاوالت / جوزيف داود يوسف سروجي11875

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي22208

شركة اهداف للمقاوالت ذ.م.م32395

جفرا للهندسة واملقاوالت / ياسين عبد الرحمن ياسين ابو الرب42469

شركة هاني حمزه وشريكته / الكروم العربية للمقاوالت52494

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية / عزام عبد الغني اسماعيل النمر62547

شركة املقاول للتعهدات ذ . م . م72549
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة نسق مهندسون ومقاولون ذ . م . م82643

مؤسسة فارس عان للمقاوالت االنشائية / فارس سعيد ذيب عان92810

شركة محمد وفيصل الذيابات البطوش / دفالي للمقاوالت االنشائية102868

شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م / روابي الشمال للمقاوالت االنشائية112906

مؤسسة امجد سليمان للمقاوالت / امجد محمد صابر احمد سليمان122977

مؤسسة كمال الزغول للمقاوالت والكهروميكانيك / كمال فواز مصطفى الزغول132991

شركة النانو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م143128

شركة اعمدة رم للمقاوالت الهندسية ذ.م.م153325

شركة الحره الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م163433

شركة الطاقة الخضراء للمقاوالت ذ.م.م173532

شركة قاسم ابو عمرو وشريكه / املجهار للمقاوالت االنشائية183561

شركة املصداقية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م193852

شركة عاء "محمد جمال" محمد و شريكنه  ذ.م.م / الحركة للكهروميكانيك203862

شركة بحيرة ريسكو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م213944

شركة بدر للصيانه و الخدمات البحرية ذ. م.م / مؤسسة بدرللصيانه و الخدمات البحرية223994

شركة اورانوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / شمس عمان للمقاوالت234025

البتيل للمقاوالت االنشائيه / ماجد حامد مصطفى املصري244109

شركة سبوت للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م254147

شركة ميماس للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م264152

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )5(                                                                          الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الطابع املتميز للمقاوالت ذ.م.م13242

شركة اتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م23631

شركة أجن للمقاوالت ذ.م.م33885

شركة قيود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م43967

مؤسسة فهرنهايت للمقاوالت االنشائبة / محمد صابر عبد الحليم الشرقاوي54002
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة االعمال القياسية للمقاوالت ذ.م.م943899

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية953940

شركة ترابيا للمقاوالت ذ.م.م963941

شركة سمت للمقاوالت ذ.م.م.973942

شركة ايمن بهجت مفلح بطاينه و شريكه / عماد الدين للمقاوالت الهندسيه984048

شركة املبنى للمقاوالت ذ م م994060

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )3(                                                                          الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السندس للمقاوالت م خ / السندس للمقاوالت11848

شركة الشرق االدنى لالكتروميكانيك ذ . م . م22141

شركة الجبال السبعه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م33079

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )3(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف
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تخصص ميكانيك 
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شركة الطابع املتميز للمقاوالت ذ.م.م13242

شركة اتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م23631

شركة أجن للمقاوالت ذ.م.م33885

شركة قيود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م43967

مؤسسة فهرنهايت للمقاوالت االنشائبة / محمد صابر عبد الحليم الشرقاوي54002



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

254

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )23(                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد1444

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد الخاروف وجمال الشوابكة2536

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه31127

مؤسسة املنار العربي للصيانة والتعهدات/سعيد عبد الرحمن محمود القواسمي41173

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية51174

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان61211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعين واشرف الشرفاء71268

شركة محمد ابو الرب وشريكته81498

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه91551

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه101824

مؤسسة التطبيقات الحديثة للمقاوالت / عبد املحسن فوزي عبد املحسن ابو خمسة112058

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه122060

شركة الحلحولي و الطراونة132464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده142574

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه152778

شركة االداء التقنيه للخدمات الهندسية ذ.م.م162779

شركة وضاح الشرابي وشريكته / أوبال للمقاوالت172889

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه /روتيل للمقاوالت االنشائية182916

شركة األنظمة الصوتية للمقاوالت ذ.م.م192951

شركة اقصى طاقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م203284

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م213312

شركة االفكار املتناسقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223516

مؤسسة عبد اهلل دار بكر للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل سعيد اسعد دار بكر233953
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املجال مياه وصرف صحي
محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب

العدد الكلي )15(                                                                          الفئة األولى
 رقم التسلسل

اسم املقاولالتصنيف

شركة ابة حليمة اخوان139

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة262

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.376

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م4140

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.5144

شركة املشاريع املتحدة6155

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م7233

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت8274

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م9329

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م10624

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد111006

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ.م.م121031

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م131704

شركة نصر ارشيدات وأوالده ذ . م . م141955

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه / وكيله للمقاوالت151981

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )38(                                                                          الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م114

شركة ابو حليمة اخوان 239

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات472

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت573

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م675

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.776

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م8115
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تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )23(                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
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محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب

العدد الكلي )15(                                                                          الفئة األولى
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تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )38(                                                                          الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م114
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م9140

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.10144

شركة املشاريع املتحدة11155

 شركة عيسى بوشه وشركاه - مؤسسة بوشه للمقاوالت12161

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م13184

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م14185

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م15233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م16245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م17262

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات18268

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت19274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(20275

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م21292

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه22306

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م23329

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده24423

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م25624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م26748

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه27998

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد281006

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت291026

شركة غريب نينو وشركاه ذ.م.م / مؤسسة نينو مهندسون ومقاولون انشائيون301227

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م311334

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة321384

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية331649

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م341704

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت351736

شركة سفيان الناصر واوالده361825

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية373292

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م383969
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تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )12(                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة االنشاءات الفنية العربية184

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

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت3156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت4207

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .5472

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ . م . م6503

مؤسسة روزان للمقاوالت/ أحمد يوسف محمد عبد القادر7664

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م8756

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م91158

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة صاح نزال وعلي الحسن101559

مؤسسة وردان للهندسة واملقاوالت /شركة ناصر بحر وشريكته111662

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ . م . م121665

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )36(                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف
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الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ . م . م2217

شركة فرح الربضي وشركاه3436

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه4441

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات5493

مؤسسة جرار للمقاوالت / ناصر علي حسن جرار6529

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه7647

مكتب مصعب للتعهدات / خالد حسن محمد ابو نواس8910

مكتب مناع للتعهدات / علي احمد محمود مناع9922

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م10928

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز واوالده11956

شركة احمد داود الطراونة واوالده121007

املؤسسة العصرية لانظمة االنشائية / هاني نهار ميخائيل السمارنة131022
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت/ شركة احمد و محمود اليعقوب ذ. م. م141031

شركة اسعد عبدالرحيم البرقاوي وشريكه / اسعد برقاوي وشريكه للمقاوالت االنشائية151053

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه161127

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت  /شركة ورثة هاني النسور171130

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت181295

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده191333

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار201534

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م211585

مؤسسة عبادي للمقاوالت/ محمد عبد ربيع البقور221605

شركة عماد جرادات وشركاه / افنان للمقاوالت االنشائية231611

مؤسسة سبأ للمقاوالت / شركة محمود العسولي وشريكته241680

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر251697

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه261824

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية / فؤاد نوح سليمان عيسى271839

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م / النهار للمقاوالت281840

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية291858

شركة فراس حمدان وشريكه302169

 شركة محمود الهمشري شريكه / التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية312228

شركة صالح البستنجي وشركاه / النبع الصايف للمقاوالت322356

شركة عاصم الطراونة وشركاه332567

شركة وادي الطواحين للمقاوالت االنشائية ذ م م/وادي الطواحين للمقاوالت االنشائية342659

النشامى للمقاوالت االنشائية / شركة رائد حماد وهاني خليل352766

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م363498

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )171(                                                                        الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة العصر للتعهدات - شركة ورثة صادق حسين ابراهيم119

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت / حسني محمد حسن ابو عاصي220

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه338

شركة عدنان كريشان واوالده4136

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت5179
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه6181

شركة محمد فضالة وشركاه7188

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات8236

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت9243

شركة اليف ابو نواس واوالده10257

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م.11318

مؤسسة الجابر للتعهدات واالعمال املدنية/ شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات 12331
واالعمال املدنية

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م13349

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية- شركة عارف البرغوثي وشريكه14377

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م15616

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات / شركة الطعاني وشديفات16633

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت17665

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى18727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان19740

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة20787

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية21792

الشركة الريادية للهندسة واملقاوالت ذ . م . م22805

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه23815

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م24823

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه25850

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم26859

العقد للمقاوالت27904

شركة عمر ابو حليمه وأوالده28939

شركة ورثة امجد املدانات  / االقواس الهندسية للمقاوالت29947

شركة غسان ناصر سمور وشريكه / شركة تجهيز االبنية للمقاوالت االنشائية30963

شركة عامر عبد السام دبش وولده31974

شركة سمير خشان وشركاه32985

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م33986

 شركة محمد القرعان وعامر خريشة / مؤسسة النرجس للمقاوالت341212

شركة جودت الزيادين وشركاه / جودت الزيادين للمقاوالت االنشائية351238

شركة نبيل خليل محمد عبداهلل وشريكته/مؤسسة عين جالوت للمقاوالت االنشائية361260
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مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر251697

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه261824

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية / فؤاد نوح سليمان عيسى271839

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م / النهار للمقاوالت281840

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية291858

شركة فراس حمدان وشريكه302169

 شركة محمود الهمشري شريكه / التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية312228

شركة صالح البستنجي وشركاه / النبع الصايف للمقاوالت322356

شركة عاصم الطراونة وشركاه332567

شركة وادي الطواحين للمقاوالت االنشائية ذ م م/وادي الطواحين للمقاوالت االنشائية342659

النشامى للمقاوالت االنشائية / شركة رائد حماد وهاني خليل352766

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م363498

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )171(                                                                        الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة العصر للتعهدات - شركة ورثة صادق حسين ابراهيم119

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت / حسني محمد حسن ابو عاصي220

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه338

شركة عدنان كريشان واوالده4136

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت5179
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه6181

شركة محمد فضالة وشركاه7188

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات8236

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت9243

شركة اليف ابو نواس واوالده10257

شركة الحلبوني للتعهدات ذ. م.م.11318

مؤسسة الجابر للتعهدات واالعمال املدنية/ شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات 12331
واالعمال املدنية

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م13349

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية- شركة عارف البرغوثي وشريكه14377

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م15616

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات / شركة الطعاني وشديفات16633

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت17665

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى18727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان19740

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة20787

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية21792

الشركة الريادية للهندسة واملقاوالت ذ . م . م22805

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه23815

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م24823

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه25850

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم26859

العقد للمقاوالت27904

شركة عمر ابو حليمه وأوالده28939

شركة ورثة امجد املدانات  / االقواس الهندسية للمقاوالت29947

شركة غسان ناصر سمور وشريكه / شركة تجهيز االبنية للمقاوالت االنشائية30963

شركة عامر عبد السام دبش وولده31974

شركة سمير خشان وشركاه32985

شركة بابل للمقاوالت ذ . م . م33986

 شركة محمد القرعان وعامر خريشة / مؤسسة النرجس للمقاوالت341212

شركة جودت الزيادين وشركاه / جودت الزيادين للمقاوالت االنشائية351238

شركة نبيل خليل محمد عبداهلل وشريكته/مؤسسة عين جالوت للمقاوالت االنشائية361260
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه371311

شركة فتحي الحسن وشركاه/املؤسسة الثنائية للمقاوالت381360

مكتب محمد عطااهلل وشركاه للمقاوالت / شركة محمد عبد الدين وشركاه391390

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م401464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق411487

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م421503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت -  زايد محمود عبد الرحمن زايد431525

بال عارف مصطفى ابو رعد / مؤسسة املوئل للمقاوالت441602

مؤسسة ابو غيدا للمقاوالت / شركة ثابت ووليد ابو غيدا451640

شركة محمد العتوم و اوالده461674

 شركة موسى الشلبي وشركاه471691

شركة مصطفى واحمد الغاوي / شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت481727

شركة احمد املحاسنه وشركاه491743

شركة الرفايعه للهندسة واملقاوالت / شركة ماهر محمد الرفايعه وخالد وليد الغايني501860

شركة محمد املبيضين وشركاه / محمد املبيضين وشركاه للمقاوالت511861

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت521896

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت531904

شركة عبد السام احمد الزعبي وشركاه / الغربال للمقاوالت االنشائية 541924

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية551982

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م561991

مؤسسة لؤي للمقاوالت / جبريل احمد علي املصري572004

شركة امين يوسف عبد القادر وشريكه / قصي للمقاوالت582031

 محمد توفيق علي  ابو عين / اغادير للمقاوالت االنشائية592072

ابو الضبعات للمقاوالت االنشائية / شركة عيسى ابو الضبعات وشركاه602082

شركة احمد الشويات واخوانه612094

شركة طارق العوامره وشركاه / املهباش للمقاوالت االنشائية622109

شركة احمد املرايات وشركاه / روابي الطفيلة للمقاوالت632112

شركة بسام وهدان وشركاه / عالم املجد للمقاوالت االنشائية642138

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية / يحيى محمد حسن جربوع652148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت / عادل احمد محمدالزيادات662160

مؤسسة ايمن العمارنه للمقاوالت االنشائية / ايمن ابراهيم سليم العمارنه672227

شركة اللمسه الهندسية للمقاوالت ذ . م . م682240
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية692250

شركة " محمد خير " قديسات وشركاه702253

شركة علي عبد الرحمن خزاعلة و شريكه / سحم للمقاوالت االنشائية712305

ابناء صبحي سعدية للمقاوالت / شركة محمد سعدية وشركاه722326

شركة عبد اهلل النسور وشريكته / الطواف للمقاوالت732434

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربه/ابراهيم خميس مزعل املغاربة742437

خطوات للمقاوالت االنشائية / وليد حسين عبد اهلل نوافله752478

شركة خالد حسن الجعار وشريكه762493

مؤسسة رائد الشويخ للمقاوالت االنشائية772531

شركة النورين للمقاوالت ذ.م.م782559

مكتب علي الصمادي للمقاوالت الهندسية / علي محمد محمود الصمادي792590

شركة التحدي للمقاوالت العامه ذ.م.م802618

شركة سعد واحمد غنيمات / غنيمات للمقاوالت812636

شركة معان للمقاوالت ذ . م . م822677

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م832688

يثرب للمقاوالت االنشائية / شركة احمد سالم الحسنات وشركاه842692

الشوباش للمقاوالت / جمال عبد الفتاح الشهاب الشهاب852755

مؤسسة املهندس محمد مجلي البيايضه للمقاوالت االنشائية/ محمد مجلي 862793
ابراهيم البيايضه

شركة االعمده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م872797

مؤسسة سهيل حداد للمقاوالت / سهيل رشدي فرحان حداد882803

شركة فكتوريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م/ فكتوريا للمقاوالت االنشائيه892808

شركة جمال عبد اهلل السوده وشريكه902813

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م912824

شركة ابراهيم وزان ابو سماقه و شركاه / ركن البقاء للمقاوالت االنشائية922876

املسرى للهندسة واملقاوالت / عبد الكريم عواد ماضي الغويري932886

مؤسسة محمد نجيب ابو زيتون للمقاوالت االنشائية942931

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت / صايل عبد الهادي محمد ابو عليا952953

شركة محمد العطاونه وشريكه962967

شركة احمد " محمد خير " حجير وشركاه /  احمد " محمدخير " حجير وشركاه للمقاوالت972983

شركة الوثبه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م983019

مؤسسة املتفتح للمقاوالت االنشائية / هيثم عبد العزيز ارشود الرواشده993057
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الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه371311

شركة فتحي الحسن وشركاه/املؤسسة الثنائية للمقاوالت381360

مكتب محمد عطااهلل وشركاه للمقاوالت / شركة محمد عبد الدين وشركاه391390

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م401464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق411487

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م421503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت -  زايد محمود عبد الرحمن زايد431525

بال عارف مصطفى ابو رعد / مؤسسة املوئل للمقاوالت441602

مؤسسة ابو غيدا للمقاوالت / شركة ثابت ووليد ابو غيدا451640

شركة محمد العتوم و اوالده461674

 شركة موسى الشلبي وشركاه471691

شركة مصطفى واحمد الغاوي / شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت481727

شركة احمد املحاسنه وشركاه491743

شركة الرفايعه للهندسة واملقاوالت / شركة ماهر محمد الرفايعه وخالد وليد الغايني501860

شركة محمد املبيضين وشركاه / محمد املبيضين وشركاه للمقاوالت511861

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت521896

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت531904

شركة عبد السام احمد الزعبي وشركاه / الغربال للمقاوالت االنشائية 541924

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية551982

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م561991

مؤسسة لؤي للمقاوالت / جبريل احمد علي املصري572004

شركة امين يوسف عبد القادر وشريكه / قصي للمقاوالت582031

 محمد توفيق علي  ابو عين / اغادير للمقاوالت االنشائية592072

ابو الضبعات للمقاوالت االنشائية / شركة عيسى ابو الضبعات وشركاه602082

شركة احمد الشويات واخوانه612094

شركة طارق العوامره وشركاه / املهباش للمقاوالت االنشائية622109

شركة احمد املرايات وشركاه / روابي الطفيلة للمقاوالت632112

شركة بسام وهدان وشركاه / عالم املجد للمقاوالت االنشائية642138

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية / يحيى محمد حسن جربوع652148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت / عادل احمد محمدالزيادات662160
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شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية692250

شركة " محمد خير " قديسات وشركاه702253

شركة علي عبد الرحمن خزاعلة و شريكه / سحم للمقاوالت االنشائية712305

ابناء صبحي سعدية للمقاوالت / شركة محمد سعدية وشركاه722326

شركة عبد اهلل النسور وشريكته / الطواف للمقاوالت732434

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربه/ابراهيم خميس مزعل املغاربة742437

خطوات للمقاوالت االنشائية / وليد حسين عبد اهلل نوافله752478

شركة خالد حسن الجعار وشريكه762493

مؤسسة رائد الشويخ للمقاوالت االنشائية772531

شركة النورين للمقاوالت ذ.م.م782559

مكتب علي الصمادي للمقاوالت الهندسية / علي محمد محمود الصمادي792590

شركة التحدي للمقاوالت العامه ذ.م.م802618

شركة سعد واحمد غنيمات / غنيمات للمقاوالت812636

شركة معان للمقاوالت ذ . م . م822677

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م832688

يثرب للمقاوالت االنشائية / شركة احمد سالم الحسنات وشركاه842692

الشوباش للمقاوالت / جمال عبد الفتاح الشهاب الشهاب852755

مؤسسة املهندس محمد مجلي البيايضه للمقاوالت االنشائية/ محمد مجلي 862793
ابراهيم البيايضه

شركة االعمده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م872797

مؤسسة سهيل حداد للمقاوالت / سهيل رشدي فرحان حداد882803

شركة فكتوريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م/ فكتوريا للمقاوالت االنشائيه892808

شركة جمال عبد اهلل السوده وشريكه902813

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م912824

شركة ابراهيم وزان ابو سماقه و شركاه / ركن البقاء للمقاوالت االنشائية922876

املسرى للهندسة واملقاوالت / عبد الكريم عواد ماضي الغويري932886

مؤسسة محمد نجيب ابو زيتون للمقاوالت االنشائية942931

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت / صايل عبد الهادي محمد ابو عليا952953

شركة محمد العطاونه وشريكه962967

شركة احمد " محمد خير " حجير وشركاه /  احمد " محمدخير " حجير وشركاه للمقاوالت972983

شركة الوثبه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م983019

مؤسسة املتفتح للمقاوالت االنشائية / هيثم عبد العزيز ارشود الرواشده993057
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة العطاونة وعلقم1003077

شركة اجيال االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1013094

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1023142

شركة الحلول الذكية للمقاوالت ذ.م.م1033145

شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1043161

الجساره للهندسة واملقاوالت / "محمد نبيل" عبد الرحيم توفيق جابر1053178

مؤسسة االريس للمقاوالت / عماد محمد علي ابو نواس1063196

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه1073210

شركة عبد الهادي محمد وشريكه / اعمدة الشرق للمقاوالت االنشائية1083272

مؤسسة دادونيا للمقاوالت / عامر سليم محمود الصمادي1093322

شركة املنتدى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1103324

شركة جمال حجاز وشريكه / النهروان للمقاوالت االنشائيه1113332

شركة عاء الرواد وشريكه1123354

شركة دار املجد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1133386

شركة نبيل جاد اهلل حجازين وشركاه / ياجوز للمقاوالت االنشائية1143407

شركة رأفت الطراونة وعامر الباونه1153412

شركة سوسنة االردن للمقاوالت ذ.م.م1163414

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سعيد احمد الحياري1173415

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م1183432

شركة رياض محمد الزغول وشريكه / رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية1193440

شركة زيد الحديدي ومروان الربيع / املنافسون للمقاوالت االنشائية1203487

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م1213492

شركة محمد وابراهيم عوده الطراونة وشريكهم / محمد وابراهيم عودة الطراونة وشريكهم1223508

شركة ابو خديجة وشريكه1233518

مؤسسة عاء خرمه للمقاوالت االنشائية / عاء رضوان يوسف خرمه1243523

شركة محمد عبد الغفور الخزعلي وشريكه1253527

شركة منصور دعابس و مهند شاهين / الجائز للمقاوالت االنشائية1263545

شركة الحياري والزعبي1273546

باسم البرقان للمقاوالت / باسم حنا سلمان البرقان1283569

مؤسسة راس العين للمقاوالت االنشائية / بال محمد سعيد عبد املعطي العاصي1293570

شركة ابراهيم النعانعه و شركاه  / الصفا للمقاوالت االنشائية1303573

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313577
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مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني للمقاوالت االنشائية / نزيه محمد ابراهيم الطعاني1323588

شركة جهاد القطاونة وشريكه / جهاد القطاونة وشريكه للمقاوالت1333621

مؤسسة رامي جبر للمقاوالت االنشائية / رامي احمد عاطف جبر1343625

شركة الحنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1353696

شركة انفينيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1363723

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1373748

محمد ابو شندي للمقاوالت / محمد حسين عبد الرحمن ابو شندي1383758

شركة النخوة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1393771

شركة محمد عوض الطراونة وشركاه1403772

شركة االحمد والزيود / الزيود للمقاوالت االنشائية1413779

شركة ابراهيم الشقور وشريكه / ابراهيم الشقور وشريكه1423781

شركة خلود نصير وشركاها / االعجوبة للمقاوالت االنشائية1433813

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1443835

مؤسسة ميس وهبه للمقاوالت / علي عوض عقله املناصير1453837

مؤسسة جوزيان الهندسية / صاح مصطفى محمود محمد1463851

مؤسسة املهندس محمد ابو ميدان للمقاوالت / محمد محمود محمد ابو ميدان1473860

مؤسسة رأفت الجعفري للمقاوالت االنشائية / رأفت عبد الوهاب ابراهيم الجعفري1483871

شركة حسين جربوع وشركاه / حسين جربوع وشركاه للمقاوالت االنشائية1493924

شركة العاديات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1503937

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية1513940

شركة االعمال املتنوعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / سفوح تاع العلي للمقاوالت االنشائية1523956

شركة الباني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1533959

 ربوع عمتا للمقاوالت االنشائية / ياسين احمد مناور الغوشه1543960

شركة وفيق الشقاقحة وشريكه1553970

مؤسسة راسل للمقاوالت / موسى احمد حسين القواسمة1563977

مؤسسة محمد املطرمي للمقاوالت / محمد عبد املجيد احمد املطرمي1573987

شركة الشرق االقصى للمقاوالت ذ.م.م1584022

شركة الفنار للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م1594027

شركة املبيضين و السيد / املبيضين و السيد للمقاوالت االنشائية1604050

شركة الخيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1614072

مؤسسة رزام للمقاوالت / ريف مرتضى فرج العضايله1624080

شركة محمد جربوع و شركاه / محمد جربوع و شركاه للمقاوالت االنشائيه1634095
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شركة سامر الشايب وشريكه / اميال للمقاوالت االنشائيه1644103

شركة الساره الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م1654108

شركة ريم البوادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1664120

شركة العفيف للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م1674141

شركة جوهرة الفهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1684151

شركة الخطيب و شريكه / سعيد و زياد الدوليه للمقاوالت االنشائيه1694166

الزاجل للمقاوالت االنشائيه / خلدون قاسم محمد عبيدات1704169

شركة ريجكس للمقاوالت العامه ذ.م.م1714170

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )148(                                                                    الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السويطي للتعهدات العامه15

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م.216

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة394

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م4114

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م5118

شركة ابو جلود للطرق واالبنية6235

شركة محمد وعارف  سلمي الكوز وشركائهم7364

شركة حربي شبيات واوالده8414

مؤسسة عبد اهلل السودي للمقاوالت االنشائية / عبداهلل علي محمد السودي9445

مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات / محمد خير يوسف صفر اسحانوق10474

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت11572

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية12623

مؤسسة عدنان للمقاوالت/ امجد جريس طعيمة الغيشان13708

شركة عبد القادر أبو ديه وشركاه)صافا للمقاوالت(14721

مؤسسة مالك الصمادي للمقاوالت االنشائية/ مالك محمد ساري الصمادي15746

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م16819

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة17958

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية18959

شركة محمد ياسر وشريكه / " محمد ياسر " واياد عوض اهلل للمقاوالت19975

مؤسسة سليمان الحديدي للمقاوالت / سليمان عبد اهلل احمد الحديدي201001
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مؤسسة محارمة للمقاوالت / فايز عوض محمد املحارمه211018

مؤسسة عطية عبد العزيز  للتعهدات / عطية عبد العزيز عطيه احمد221144

شركة رشدي عبدالواحد ومحمود عنايه/مؤسسة املدار الهندسية للمقاوالت231237

مؤسسة عويد للمقاوالت االنشائية / أحمد عويد أحمد الطراونة241321

شركة مبارك محمود الذنيبات وشركاه251325

 اقطار للمقاوالت االنشائية261353

شركة ورثة علي شحادة علي حسن / محمود علي شحادة للتعهدات271364

مؤسسة حسين الفراج للمقاوالت / حسين عوض حسين الفراج281430

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ291441

مؤسسة شاهرعارف مروج للمقاوالت/ شاهر عارف حمد مروج301504

شركة شوكات حمارنه وشركاه311512

مؤسسة النجاح للتعهدات العامة / محمد علي صالح ابو صباح321519

شركة سليمان النعيمات وشركاه / سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية331548

مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم حسن عبدالفتاح341554

شركة احمد علي العمري وشركاه /مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات351583

شركة خالد عناد القيسي ورأفت عناد القيسي/مؤسسة املقاول االردني للمقاوالت واعمال البناء361661

شركة علي النجار وشركاه371669

مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية / صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري381672

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م391673

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكف عبد الرزاق خليل ابو حجر401694

شركة محمد حسين حوامده وشركاه411703

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت421716

شركة عاهد الصفدي واوالده431738

شركة توفيق ابراهيم وشركاه441744

شركة مصطفى حسن عبده الجعار وشركاه / االحسان للمقاوالت451749

مؤسسة جمال عوده للمقاوالت االنشائية / جمال محمد عوده ابو محسن461754

مؤسسة الكلوب للمقاوالت / محمد خلف مفلح الكلوب471755

شركة كمال ابو مسامح وشركاه481774

شركة محمود السخنيني وشريكه491828

شركه وليد جرادات وشركاؤه501851

شركة كنانه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م.511852

شركة االنوار للمقاوالت / شركة عبد اهلل املعابره واوالده521878
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شركة سامر الشايب وشريكه / اميال للمقاوالت االنشائيه1644103

شركة الساره الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م1654108

شركة ريم البوادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1664120

شركة العفيف للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م1674141

شركة جوهرة الفهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1684151

شركة الخطيب و شريكه / سعيد و زياد الدوليه للمقاوالت االنشائيه1694166

الزاجل للمقاوالت االنشائيه / خلدون قاسم محمد عبيدات1704169

شركة ريجكس للمقاوالت العامه ذ.م.م1714170

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )148(                                                                    الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السويطي للتعهدات العامه15

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م.216

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة394

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م4114

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م5118

شركة ابو جلود للطرق واالبنية6235

شركة محمد وعارف  سلمي الكوز وشركائهم7364

شركة حربي شبيات واوالده8414

مؤسسة عبد اهلل السودي للمقاوالت االنشائية / عبداهلل علي محمد السودي9445

مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات / محمد خير يوسف صفر اسحانوق10474

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت11572

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية12623

مؤسسة عدنان للمقاوالت/ امجد جريس طعيمة الغيشان13708

شركة عبد القادر أبو ديه وشركاه)صافا للمقاوالت(14721

مؤسسة مالك الصمادي للمقاوالت االنشائية/ مالك محمد ساري الصمادي15746

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م16819

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة17958

شركة رجا خضر الخضر وشركاه / مؤسسة الدوايمه للمقاوالت االنشائية18959

شركة محمد ياسر وشريكه / " محمد ياسر " واياد عوض اهلل للمقاوالت19975

مؤسسة سليمان الحديدي للمقاوالت / سليمان عبد اهلل احمد الحديدي201001
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مؤسسة عويد للمقاوالت االنشائية / أحمد عويد أحمد الطراونة241321

شركة مبارك محمود الذنيبات وشركاه251325
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حتمل اخوان للتعهدات531892

شركة مصطفى بدير وبدير بدير / مصطفى وبدير بدير541905

شركة عامر الشباطات وشركاه551930

مؤسسة الصاح للتعهدات / خالد داود محمد صاح561948

اشرف عبد الهادي للمقاوالت االنشائية / شركة عبد اهلل واشرف عبد الهادي571957

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي581959

شركة جميل الحوامده واوالده591965

شركة وحيد دقامسه وشركاه602021

شركة محمد علي محمد الجعار وشركاه612034

شركة علي الشعراء وشركاه622040

مؤسسة تيسير دوله للمقاوالت / تيسير ابراهيم يوسف دوله632041

مؤسسة الضياء للمقاوالت / شركة مصباح وعبد الرؤوف ابو سنينه642050

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك652065

شركة ايجه للمقاوالت  ذ.م.م662069

شركة عدوان والدسوقي672073

شركة رفعت وعمر عبد العزيز نزال682074

شركة نوفان املناعسة وشريكته692120

شركة مصطفى عبابنه وشريكه702142

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه712224

شركة االصاح للمقاوالت االنشائية ذ . م . م722275

مؤسسة الرديف للمقاوالت االنشائية / حازم عبد اهلل موسى الشديفات732286

شركة عبد اهلل زوانه وشركاه / عبداهلل زوانه وشركاه للمقاوالت742293

مؤسسة رانيا للمقاوالت / فالح ذياب عبد الكريم عوده752324

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء762338

شركة عيسى احمد امين شهاب وشريكته772400

مكتب ابو محفوظ للتعهدات واعمال املجاري / محمد عبد الرزاق منصور ابو محفوظ782518

مؤسسة ايمن عوده للمقاوالت االنشائية / ايمن محمد عوده ابو محسن792541

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده802574

مؤسسة محمود الزعبي للمقاوالت االنشائية / محمود حسن عياده الزعبي812598

شركة عبد الكريم ذيب جبر و اوالده822735

شركة الحاره العربية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م832780

شركة العجو وحسن842789
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عارف ومحمد اليف852830

شركة محمد عبد العزيز وشريكه862845

شركة محمد مروان الحمود وشريكته / حمود للمقاوالت االنشائيه872911

شركة كتالونيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / كتالونيا للمقاوالت االنشائية882923

مؤسسة وليد عبد الجليل للمقاوالت / وليد صبحي حسن عبد الجليل892930

مؤسسة ها للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داوود عضيبات902936

شركة يحيى السبول وشريكه / شركة دروب العوده للمقاوالت االنشائية912941

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م922961

شركة حسن الياسين وشريكه932997

مؤسسة عادل محمد الصرايره للمقاوالت / عادل محمد عبد اهلل الصرايره943063

مؤسسة هاشم ابو خوصه للمقاوالت االنشائية / هاشم اسماعيل عبد اهلل ابو خوصه953082

جودين العاملية للمقاوالت963108

مؤسسة سامي نعيم صنوبر للمقاوالت / سامي نعيم يعقوب صنوبر973139

شركة غيث العموش وشريكه / دانا للمقاوالت االنشائية983184

شركة اقصى طاقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م993284

خلف الدرابكه للمقاوالت االنشائية / خلف ابراهيم خلف الدرابكه1003294

مؤسسة النطاق للمقاوالت االنشائية / عطا اهلل محمد علي السلمان1013340

مؤسسة كينونه للمقاوالت / حسام عثمان محمد وشاحي1023346

شركة ها االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1033349

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م1043358

شركة عمر ابو صبحية وشريكته / ابو صبحية للمقاوالت1053365

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م1063390

شركة محمد عايش ابو محسن وشريكه1073402

مؤسسة علي العلوان للمقاوالت االنشائية / علي عبد الكريم فهد العلوان1083413

مؤسسة محمد عزات الغنايم  للمقاوالت االنشائية/ محمد عزات عبدالهادي الغنانيم1093419

شركة محمد حسن عبد القادر وشريكته / هيا للمقاوالت االنشائية1103430

مؤسسة ابو دلو الهندسية / رلى احمد عبد النعيم ابو دلو1113446

شركة اسماعيل محمود البحيري وشريكه / اسماعيل محمود البحيري وشريكه للمقاوالت االنشائية1123481

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي1133501

مؤسسة محمد الحمود للمقاوالت / محمد حمود طه الحمود1143505

مؤسسة عليان الهروط للمقاوالت / عليان خلف خليف الهروط1153511

شركة فواز الزريقات وشريكه1163512
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خلف الدرابكه للمقاوالت االنشائية / خلف ابراهيم خلف الدرابكه1003294

مؤسسة النطاق للمقاوالت االنشائية / عطا اهلل محمد علي السلمان1013340

مؤسسة كينونه للمقاوالت / حسام عثمان محمد وشاحي1023346

شركة ها االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1033349

شركة جبال الشراه للمقالع والكسارات ذ.م.م1043358

شركة عمر ابو صبحية وشريكته / ابو صبحية للمقاوالت1053365

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م1063390

شركة محمد عايش ابو محسن وشريكه1073402

مؤسسة علي العلوان للمقاوالت االنشائية / علي عبد الكريم فهد العلوان1083413

مؤسسة محمد عزات الغنايم  للمقاوالت االنشائية/ محمد عزات عبدالهادي الغنانيم1093419

شركة محمد حسن عبد القادر وشريكته / هيا للمقاوالت االنشائية1103430

مؤسسة ابو دلو الهندسية / رلى احمد عبد النعيم ابو دلو1113446

شركة اسماعيل محمود البحيري وشريكه / اسماعيل محمود البحيري وشريكه للمقاوالت االنشائية1123481

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي1133501

مؤسسة محمد الحمود للمقاوالت / محمد حمود طه الحمود1143505

مؤسسة عليان الهروط للمقاوالت / عليان خلف خليف الهروط1153511

شركة فواز الزريقات وشريكه1163512
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املروى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1173563

ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية / محمد احمد خليف املرايات1183576

شركة محمد ماجد زهير العبوه وشركاه /املقصد للمقاوالت1193593

شركة محمد الشامي وشريكه1203598

شركة عبد الرحيم محمد الحوري وشركاه1213632

مؤسسة عبداهلل الربعي للمقاوالت /عبد اهلل عوض اشتيوي الربعي1223642

شركة ايمن يوسف عبد القادر وشريكه / الدوار الذهبي للمقاوالت االنشائية1233663

مؤسسة سعود  املساعيد للمقاوالت االنشائية / سعود طال سعود املساعيد1243755

مكتب زياد هرماس / زياد عبد املعطي حسن هرماس1253773

شركة غسان محمد واحمد الغرايبه / املسرب للمقاوالت االنشائية1263774

شركة حسين الحوامده وأوالده1273798

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م1283806

شركة بسام بني عامر وشريكه1293815

شركة احمد امين الطراونه وشركاه/ احمد امين الطراونه وشركاه1303844

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313858

شركة علي نايف الخليل وشركاه1323891

مؤسسة خليل محمد خليل بلوط للمقاوالت االنشائية / خليل محمد خليل بلوط1333931

شركة فاس العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1343939

شركة يزن نزيه الطعاني وشركاه1353973

شركة محمد تيسير الربابعة وشركاه / ترشيد للمقاوالت االنشائية1363979

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية1373985

شركة أنس مصطفى الجعار وإخوانه / أنس مصطفى الجعار للمقاوالت1383989

شركة محمد القاسم وشريكه1394006

مؤسسة علي املناصير للمقاوالت االنشائية /علي هاني حسين املناصير1404024

مؤسسة محمد املناصير املقاوالت االنشائية / محمد هاني حسين املناصير1414030

شركة ماهر ابو طاعه و شريكه / روابي لفتا للمقاوالت االنشائية1424037

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه1434062

شركة الشهم الدوليه للمقاوالت ذ.م.م1444067

شركة العنقاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1454075

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م1464086

شركة احمد الدلكي وعدي الرواشده1474130

شركة محمد حبوب وعصام غنام / حبوب وغنام للمقاوالت االنشائيه1484153
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مكتب فايز نحلة للمقاوالت االنشائية  / فايز عبد اللطيف الحاج خضر نحله17

مؤسسة محمد ابو رميشان للمقاوالت / محمد سليمان حسن ابو ارميشان213

شركة نايف احمد خليل سعدون للمقاوالت / نايف احمد خليل سعدون315

مؤسسة التعلي للمقاوالت االنشائية / طه يوسف محمد القيسي419

شركة تيسير الشيخ وشريكته526

مؤسسة احمد مصطفى حسان للمقاوالت/ احمد محمد عبد الفتاح حسان634

شركة خليل فاح الحاحله وشريكه736

مؤسسة شعبان نعيم رضوان للمقاوالت / شعبان نعيم احمد رضوان838

شركة وليد السوافنه وشريكه940

مكتب االرياف لتعهدات املجاري / شركة الغانم والهمان وشركاهم1048

شركة حسان نجادات وشركاه1150

مؤسسة اسام للمقاوالت / عبد القادر عقله مصطفى جعار1259

مؤسسة رائد الجابري للمقاوالت / رائد ابراهيم جاد اهلل الجابري1365

شركة مناعسة وقطيفان لتعهدات املجاري1468

شركة عبد الغفار شلبايه و اوالده1577

مؤسسة رناد للتعهدات واملجاري / عيد احمد عبد السام عربيات1681

شركة محمد ابراهيم البشير وشريكه1790

شركة رياض عمارين وشركاه1893

شركة اسعد يوسف داود وشريكه1994

شركة حازم عبد اللطيف محمد الجياتوه و شريكه20105

مؤسسة القحطاني للمقاوالت االنشائية / ابراهيم محمود عبد اهلل القحطاني21108

 زيد احمد حسين  عبابنه / مؤسسة الجيل االول للمقاوالت االنشائية22115

مكتب املهندس محمد جبر لتعهدات البناء/ محمد علي حسين علي جبر23119

مؤسسة عبد قطيش للمقاوالت / عبد حامد محمد قطيش24132

شركة سالم حسان ابو عفاش وشريكه للتعهدات25136

شركة ابراهيم سلمان ابو مطر وشركاه/شركة ابراهيم سلمان ابو مطر وشركاه للمقاوالت26138

شركة  محمد نور الزريقات وشركاه27143

شركة يوسف علي جاداهلل واخوانه28147

شركة ورثة سعيد شعبلو29148

مؤسسة عصام الحوامده للمقاوالت االنشائية / عصام محمد عبد اللطيف الحوامده30155
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ورثة ناجح صالح محمد الجعار31162

شركة حسين مقبل وشريكته32191

شركة  ابو سمره وصايف /  ابو سمره وصايف للمقاوالت االنشائية33206

شركة خلدون القواسمي ومؤيد املجالي34209

شركة ورثة حسين مصطفى عمر35221

مؤسسةحسين عبد القادر للتعهدات / حسين عوض علي عبد القادر 36227

مؤسسة عبدالناصر ابو عيطة / عبدالناصر سبع محمد ابو عيطه37259

مؤسسة االيهم للمقاوالت / حمدان فارس فاح العابد38272

شركة صايل وعبد املطلب اعبيد / النائل للمقاوالت االنشائية39277

مؤسسة الكسيح للمقاوالت/احمد علي محمد الكسيح40280

شركة احمد ابو علي وشريكه41281

شركة فوزي وشريكه42288

شركة عماد حموده وشركاه43298

مؤسسة مصلح سامة للمقاوالت االنشائية / مصلح مصطفى محمد سامة44307

شركة صالح واملشني45321

مؤسسة عوني جبر للمقاوالت االنشائية / عوني جبر صابر الدبيج46328

مؤسسة محمود رمضان للمقاوالت االنشائية / محمود عيسى احمد رمضان47329

شركة محمد سليمان عثمان و شركاه48333

شركة رائد ابو عريضة وشريكه / الصفاوي االردنية للمقاوالت االنشائية49335

شركة مروان حجازي وشريكه50336

مؤسسة الفالوجة للمقاوالت / شركة فاطمة ابو فارس وشركاها51338

شركة مفيد محمد نمر وشريكه52345

شركة علي املناعسة وشريكه / املنبر الذهبي للمقاوالت االنشائية53348

شركة اسماعيل الغرابات وشريكه54350

شركة عبد الفتاح الزعبي ومحمد قطيش55354

مكتب ابراهيم ايوب للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الحميد محمود ايوب56361

شركة احمد حمد اهلل وشركاه57365

شركة ماجده احمد طلفاح وشركائها / طلفاح للمقاوالت االنشائية58367

شركة  محمد خير املصري وشركاه59369

مؤسسة راغب للمقاوالت / بال راغب عبد القادر علي60380

شركة امين ابو معيلي وشركاه61381

شركة ماهر ابراهيم نايف ابراهيم وشركاه62386
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة طارق الجعار وشريكه / اسدان للمقاوالت63393

شركة ورثة محمد الجعاعره / مكتب محمد الجعاعره لتعهدات املجاري64394

شركة حسين كامل الكامل وشركاه / رسم للمقاوالت االنشائية65395

شركة السعودي وابو كامل66396

شركة حسام البيروتي وشركاه67417

شركة احمد وسليمان خليفة /احمد وسليمان خليفة للمقاوالت االنشائية68428

شركة سليمان السهارين وشريكه / شركة الشاكرون للمقاوالت االنشائية69431

مؤسسة محمد حمديه للمقاوالت / محمد محمود محمد حمديه70444

مأمون " محمد ذيب " مرزا الشيشاني / مرزا للمقاوالت71456

شركة يونس بشير وشركاه72463

شركة باب الواد للمقاوالت االنشائية ذ . م . م73466

مؤسسة التاوي للمقاوالت / حكم نايف صابر التاوي74472

شركة رمزي الخطيب وشركاه75475

شركة ياسين بشير وشركاه / ياسين بشير للمقاوالت االنشائية76478

شركة تمديد للمقاوالت ذ . م . م77485

شركة سالم الوردات وشركاه78487

شركة مالك ناجي يوسف وشركاه79488

شركة سما عجلون للمقاوالت االنشائية ذ . م . م80506

شركة نبيل دعاس ومحمود ابو العينين81507

شركة الدغيلي اخوان82514

شركة خليل جاد وشركاه / ام نواره للمقاوالت االنشائية83517

شركة اسامه القضاه وشركاه84522

شركة عياش الطوالبة وشركاه85524

شركة احمد خليل البستنجي وشريكه86526

شركة محمد عبد الهادي ابو صويص وشريكه87531

شركة احمد الشريف وشركاه / ابان للمقاوالت االنشائية88534

مؤسسة فالح خليل للمقاوالت الكهروميكانيك / فالح خليل حسن خليل89539

شركة وائل محمد صالح وشركاه90546

شركة العامة للمقاوالت االنشائية ذ . م . م91552

شركة الربابعه وشطناوي92556

شركة خالد ابو سمهدانه واوالده93557

شركة خالد شويدح و شريكه94569
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ورثة ناجح صالح محمد الجعار31162

شركة حسين مقبل وشريكته32191

شركة  ابو سمره وصايف /  ابو سمره وصايف للمقاوالت االنشائية33206

شركة خلدون القواسمي ومؤيد املجالي34209

شركة ورثة حسين مصطفى عمر35221

مؤسسةحسين عبد القادر للتعهدات / حسين عوض علي عبد القادر 36227

مؤسسة عبدالناصر ابو عيطة / عبدالناصر سبع محمد ابو عيطه37259

مؤسسة االيهم للمقاوالت / حمدان فارس فاح العابد38272

شركة صايل وعبد املطلب اعبيد / النائل للمقاوالت االنشائية39277

مؤسسة الكسيح للمقاوالت/احمد علي محمد الكسيح40280

شركة احمد ابو علي وشريكه41281

شركة فوزي وشريكه42288

شركة عماد حموده وشركاه43298

مؤسسة مصلح سامة للمقاوالت االنشائية / مصلح مصطفى محمد سامة44307

شركة صالح واملشني45321

مؤسسة عوني جبر للمقاوالت االنشائية / عوني جبر صابر الدبيج46328

مؤسسة محمود رمضان للمقاوالت االنشائية / محمود عيسى احمد رمضان47329

شركة محمد سليمان عثمان و شركاه48333

شركة رائد ابو عريضة وشريكه / الصفاوي االردنية للمقاوالت االنشائية49335

شركة مروان حجازي وشريكه50336

مؤسسة الفالوجة للمقاوالت / شركة فاطمة ابو فارس وشركاها51338

شركة مفيد محمد نمر وشريكه52345

شركة علي املناعسة وشريكه / املنبر الذهبي للمقاوالت االنشائية53348

شركة اسماعيل الغرابات وشريكه54350

شركة عبد الفتاح الزعبي ومحمد قطيش55354

مكتب ابراهيم ايوب للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الحميد محمود ايوب56361

شركة احمد حمد اهلل وشركاه57365

شركة ماجده احمد طلفاح وشركائها / طلفاح للمقاوالت االنشائية58367

شركة  محمد خير املصري وشركاه59369

مؤسسة راغب للمقاوالت / بال راغب عبد القادر علي60380

شركة امين ابو معيلي وشركاه61381

شركة ماهر ابراهيم نايف ابراهيم وشركاه62386
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة طارق الجعار وشريكه / اسدان للمقاوالت63393

شركة ورثة محمد الجعاعره / مكتب محمد الجعاعره لتعهدات املجاري64394

شركة حسين كامل الكامل وشركاه / رسم للمقاوالت االنشائية65395

شركة السعودي وابو كامل66396

شركة حسام البيروتي وشركاه67417

شركة احمد وسليمان خليفة /احمد وسليمان خليفة للمقاوالت االنشائية68428

شركة سليمان السهارين وشريكه / شركة الشاكرون للمقاوالت االنشائية69431

مؤسسة محمد حمديه للمقاوالت / محمد محمود محمد حمديه70444

مأمون " محمد ذيب " مرزا الشيشاني / مرزا للمقاوالت71456

شركة يونس بشير وشركاه72463

شركة باب الواد للمقاوالت االنشائية ذ . م . م73466

مؤسسة التاوي للمقاوالت / حكم نايف صابر التاوي74472

شركة رمزي الخطيب وشركاه75475

شركة ياسين بشير وشركاه / ياسين بشير للمقاوالت االنشائية76478

شركة تمديد للمقاوالت ذ . م . م77485

شركة سالم الوردات وشركاه78487

شركة مالك ناجي يوسف وشركاه79488

شركة سما عجلون للمقاوالت االنشائية ذ . م . م80506

شركة نبيل دعاس ومحمود ابو العينين81507

شركة الدغيلي اخوان82514

شركة خليل جاد وشركاه / ام نواره للمقاوالت االنشائية83517

شركة اسامه القضاه وشركاه84522

شركة عياش الطوالبة وشركاه85524

شركة احمد خليل البستنجي وشريكه86526

شركة محمد عبد الهادي ابو صويص وشريكه87531

شركة احمد الشريف وشركاه / ابان للمقاوالت االنشائية88534

مؤسسة فالح خليل للمقاوالت الكهروميكانيك / فالح خليل حسن خليل89539

شركة وائل محمد صالح وشركاه90546

شركة العامة للمقاوالت االنشائية ذ . م . م91552

شركة الربابعه وشطناوي92556

شركة خالد ابو سمهدانه واوالده93557

شركة خالد شويدح و شريكه94569
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد سعيد املغربي وشركاه95579

شركة يوسف ابو عبدون وشريكه / يوسف ابو عبدون وشريكه للمقاوالت االنشائية96586

مؤسسة جعفر ابو رمان للمقاوالت االنشائية / جعفر هاشم مصطفى ابو رمان97587

شركة احمد واسامة الفسيسي98590

شركة اسامة محمد مقابله وشريكه99591

حسن خليل حسن الجواوده/ الجواوده للمقاوالت االنشائية100595

شركة خالد عمرو وخالد عبد اهلل101598

شركة عادل ابو عيشه وشريكه102615

شركة علي العمري وحسن الياسين103620

شركة هروط وغيث104621

مؤسسة احمد الشنون للمقاوالت االنشائية / احمد درويش سالم الشنون105622

املواكبون للمقاوالت واالنشاءات الهندسية106624

شركة احمد الوصيف وشريكته / الوصيف للمقاوالت107628

شركة االمال للمقاوالت االنشائية ذ . م . م108636

مؤسسة محمد ابراهيم للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمود املزارعة109638

شركة فراس وسيف الدين  زوانه  / الشقيق للمقاوالت االنشائية110640

شركة ماهر الحجاج وشركاه / روابي االقصى للمقاوالت االنشائية111643

شركة علي عميره وزياد عطا اهلل112645

شركة محمد ويحيى عودة اهلل113647

بدران اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة الورود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م114655

شركة ايقونه للمقاوالت ذ .م.م115656

شركة سيف النعيمات وشريكه116660

مؤسسة محمود محمد عبده الجعاعره للمقاوالت االنشائية / محمود محمد عبده الجعاعره117662

شركة احمد الشالده و وسام الدين الزريقي118666

 شركة علي ابراهيم علي علي وشركاه119667

االعصار للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الفتاح ابزيع وشريكته120671

شركة مصطفى محمد مصطفى الحاج عبد وشريكه121673

ابو محسن للمقاوالت االنشائية / شركة رائد يوسف ابو محسن وشريكه122676

شركة الجنان للمقاوالت االنشائية ذ . م . م123677

الكفرين للمقاوالت االنشائية واملشاريع الهندسية / شركة سالم الحرايزه وشريكه124699

مؤسسة نيدين للهندسة واملقاوالت / نضال احمد نمر سامة125700

مؤسسة النزهان للمقاوالت / جمعه صالح نزهان النصيرات126721
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسين حربي حسين وشريكته127729

ترس للمقاوالت / فؤاد شريف داود سامة128730

مؤسسة جاسر القاسم ابوقله للمقاوالت /جاسر خالد عبد "القاسم ابوقله"129733

شركة حسين سعد بني سامه وشركاه130734

مؤسسة عامر عوده للمقاوالت االنشائية /عامر فالح ذياب عوده131735

شركة موسى الطوباسي وشريكه / الطوباسي للمقاوالت االنشائية132737

شركة الفائز للمقاوالت ذ . م . م133740

شركة محمد قاسم العتوم وشريكته/ باب عمان للمقاوالت االنشائية134741

شركة العتيق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م135742

شركة يوسف الرحامنة وشريكه136744

مؤسسة حذيفة للمقاوالت اإلنشائية / فوزي سعود سالم العكايلة137747

البسالة للمقاوالت االنشائية / محمد صبحي سالم الكردي138751

مكتب النفله للمقاوالت / عمر محمود محمد شلعب139755

مؤسسة يزن الروسان للمقاوالت االنشائية / يزن محمد احمد الروسان140757

املسلة للمقاوالت االنشائية ذ م م141758

مؤسسة محمد الخضور للمقاوالت االنشائية142760

مؤسسة يونس جبريل للمقاوالت االنشائية / يونس محمد يونس جبريل143763

شركة خالد سامة شطناوي وشريكه / املرياس للمقاوالت االنشائية144766

مؤسسة علي عوده للمقاوالت االنشائية/علي فالح ذياب عوده145771

مؤسسة محمد خضر للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمد خضر146772

مؤسسة عصام حرفوش للمقاوالت / عصام عطا احمد حرفوش147777

خاف للمقاوالت االنشائية / عامر طالب عامر خاف148778

شركة العلوان والزيادات149803

شركة فارس السوافنه وشركاه / اسداف للمقاوالت150804

مؤسسة عبد القادر الحلو للمقاوالت االنشائية / عبد القادر ابراهيم عبد القادرالحلو151805

مؤسسة الشهيل للمقاوالت االنشائية / محمد ثلجي سليمان الحنيطي152808

شركة معاذ الروسان وشركاه153809

شركة محمد مصطفى ابو رمان و شريكته / الشاكر ونظامي للمقاوالت االنشائية154810

شركة عزلوندي بشاي وشريكه155812

شركة عمارصالح الخروبي و شريكته / االبواق للمقاوالت االنشائية156813

شركة ارجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م157818

مؤسسة صهيب املرموري للمقاوالت االنشائية /صهيب بشير عايد املرموري158819
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد سعيد املغربي وشركاه95579

شركة يوسف ابو عبدون وشريكه / يوسف ابو عبدون وشريكه للمقاوالت االنشائية96586

مؤسسة جعفر ابو رمان للمقاوالت االنشائية / جعفر هاشم مصطفى ابو رمان97587

شركة احمد واسامة الفسيسي98590

شركة اسامة محمد مقابله وشريكه99591

حسن خليل حسن الجواوده/ الجواوده للمقاوالت االنشائية100595

شركة خالد عمرو وخالد عبد اهلل101598

شركة عادل ابو عيشه وشريكه102615

شركة علي العمري وحسن الياسين103620

شركة هروط وغيث104621

مؤسسة احمد الشنون للمقاوالت االنشائية / احمد درويش سالم الشنون105622

املواكبون للمقاوالت واالنشاءات الهندسية106624

شركة احمد الوصيف وشريكته / الوصيف للمقاوالت107628

شركة االمال للمقاوالت االنشائية ذ . م . م108636

مؤسسة محمد ابراهيم للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمود املزارعة109638

شركة فراس وسيف الدين  زوانه  / الشقيق للمقاوالت االنشائية110640

شركة ماهر الحجاج وشركاه / روابي االقصى للمقاوالت االنشائية111643

شركة علي عميره وزياد عطا اهلل112645

شركة محمد ويحيى عودة اهلل113647

بدران اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة الورود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م114655

شركة ايقونه للمقاوالت ذ .م.م115656

شركة سيف النعيمات وشريكه116660

مؤسسة محمود محمد عبده الجعاعره للمقاوالت االنشائية / محمود محمد عبده الجعاعره117662

شركة احمد الشالده و وسام الدين الزريقي118666

 شركة علي ابراهيم علي علي وشركاه119667

االعصار للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الفتاح ابزيع وشريكته120671

شركة مصطفى محمد مصطفى الحاج عبد وشريكه121673

ابو محسن للمقاوالت االنشائية / شركة رائد يوسف ابو محسن وشريكه122676

شركة الجنان للمقاوالت االنشائية ذ . م . م123677

الكفرين للمقاوالت االنشائية واملشاريع الهندسية / شركة سالم الحرايزه وشريكه124699

مؤسسة نيدين للهندسة واملقاوالت / نضال احمد نمر سامة125700

مؤسسة النزهان للمقاوالت / جمعه صالح نزهان النصيرات126721
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسين حربي حسين وشريكته127729

ترس للمقاوالت / فؤاد شريف داود سامة128730

مؤسسة جاسر القاسم ابوقله للمقاوالت /جاسر خالد عبد "القاسم ابوقله"129733

شركة حسين سعد بني سامه وشركاه130734

مؤسسة عامر عوده للمقاوالت االنشائية /عامر فالح ذياب عوده131735

شركة موسى الطوباسي وشريكه / الطوباسي للمقاوالت االنشائية132737

شركة الفائز للمقاوالت ذ . م . م133740

شركة محمد قاسم العتوم وشريكته/ باب عمان للمقاوالت االنشائية134741

شركة العتيق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م135742

شركة يوسف الرحامنة وشريكه136744

مؤسسة حذيفة للمقاوالت اإلنشائية / فوزي سعود سالم العكايلة137747

البسالة للمقاوالت االنشائية / محمد صبحي سالم الكردي138751

مكتب النفله للمقاوالت / عمر محمود محمد شلعب139755

مؤسسة يزن الروسان للمقاوالت االنشائية / يزن محمد احمد الروسان140757

املسلة للمقاوالت االنشائية ذ م م141758

مؤسسة محمد الخضور للمقاوالت االنشائية142760

مؤسسة يونس جبريل للمقاوالت االنشائية / يونس محمد يونس جبريل143763

شركة خالد سامة شطناوي وشريكه / املرياس للمقاوالت االنشائية144766

مؤسسة علي عوده للمقاوالت االنشائية/علي فالح ذياب عوده145771

مؤسسة محمد خضر للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمد خضر146772

مؤسسة عصام حرفوش للمقاوالت / عصام عطا احمد حرفوش147777

خاف للمقاوالت االنشائية / عامر طالب عامر خاف148778

شركة العلوان والزيادات149803

شركة فارس السوافنه وشركاه / اسداف للمقاوالت150804

مؤسسة عبد القادر الحلو للمقاوالت االنشائية / عبد القادر ابراهيم عبد القادرالحلو151805

مؤسسة الشهيل للمقاوالت االنشائية / محمد ثلجي سليمان الحنيطي152808

شركة معاذ الروسان وشركاه153809

شركة محمد مصطفى ابو رمان و شريكته / الشاكر ونظامي للمقاوالت االنشائية154810

شركة عزلوندي بشاي وشريكه155812

شركة عمارصالح الخروبي و شريكته / االبواق للمقاوالت االنشائية156813

شركة ارجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م157818

مؤسسة صهيب املرموري للمقاوالت االنشائية /صهيب بشير عايد املرموري158819
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ايمن العيسى للمقاوالت الهندسية / ايمن موسى خليل العيسى159827

شركة  علي العظامات و هيثم الشديفات و شريكهم160828

شركة خالد ناجح الجعار وشركاه161833

شركة الجنى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م162835

شركة ياغي والشولي / املانعة للمقاوالت االنشائية163836

مؤسسة الخضراوي للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عبد الرحيم علي الخضراوي164837

شركة الصياد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / الصياد االبداعية الدولية للمقاوالت165844

شركة السراج للمقاوالت ذ.م.م166846

شركة ابراهيم الجعار وشريكه167850

شركة وليد القباوي وشريكه168852

مؤسسة خالد ياسين للمقاوالت / خالد زكي عبد الرحيم ياسين169858

شركة سعدات العوضي و شريكه / االيقاع الهندسي للمقاوالت170860

مؤسسة محمد خير فالح للمقاوالت / محمد خير فالح محمود العاونه171863

مؤسسة احمد عمايره للمقاوالت / احمد شريف علي عمايره172865

مبسم االردن للمقاوالت االنشائية / عامر كامل داود غريب173870

شركة العوران والعمري174872

شركة زهدي مصطفى الجعار وشريكه175874

شركة اللجون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م176882

شركة املنتصر باهلل العتوم وشريكه / جيفان للمقاوالت االنشائية177887

شركة عمر بلوطه و شريكه / بلوطه للمقاوالت االنشائية178890

شركة يوسف شعبلو وشريكه179895

شركة جميل الفروخ وشريكه / مؤسسة الفروخ للمقاوالت180901

مؤسسة عاء حمدان الخوالده للمقاوالت االنشائية / عاء حمدان علي الخوالده181903

مؤسسة حسام النعيمات للمقاوالت االنشائية / حسام صالح هال النعيمات182904

شركة حسين املناعسه وهاشم املشاعله183905

مؤسسة ابراهيم سليمان الجامده / ابراهيم سليمان ابراهيم الجامده184907

شركة "محمد خير الدين" الطراونة وشريكته / تياسير للمقاوالت االنشائية185918

شركة الخايله و شريكه / الخايله للمقاوالت االنشائية186920

باسله واسيل للمقاوالت االنشائية / اياد ذيب عبد العبد187928

مكتب هشام ابو رميشان للمقاوالت االنشائية / هشام محمد سليمان ابو رميشان188940

مؤسسة الياطر للمقاوالت االنشائية / محسن خلف محمد العاصم189943

شركة عدي وصفوان الحسبان190945
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شركة عمواس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م191950

مؤسسة طعمه محمود محمد صويتي / طعمه صويتي192951

شركة نجم الشمال للمقاوالت ذ.م.م193956

مؤسسة حنان فتحي عوده للمقاوالت االنشائيه/ حنان فتحي عبدالكريم عوده194957

مؤسسة فاطمة النعيمات للمقاوالت االنشائية / فاطمة بركات فهد النعيمات195959

مؤسسة النصايره للمقاوالت االنشائية / محمد غياض حرب النصايره196962

شركة محمد عبد الحراحشه وشريكته197963

مؤسسة يشفين للمقاوالت198969

مؤسسة بوابة العجان للمقاوالت االنشائية / محمد توفيق رمضان ابو عجان199972

شركة زياد الجعافره واوالده200973

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت201975

شركة البعد الهندسي للمقاوالت ذ.م.م202976

شركة سهيل سليمان مطلق السعايده وشركاه203977

شركة غريب جابنه وشركاه204980

مؤسسة فراس السويطي لانشاءات / فراس محمد علي السويطي205981

شركة وليد حسين النعيمات و شريكه206983

شركة أحمد سالم وشريكه207985

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م208987

شركة جمال عايش جمعة ابو محسن وشريكه209988

شركة ابراهيم وحمد210989

مؤسسة احمد دار ابو حسين للمقاوالت االنشائية / احمد جميل دار ابو حسين211990

شركة الصرح الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م212996

عاء جمال للمقاوالت االنشائية / عاء جمال محمد ابو محسن213997

مؤسسة خالد عبد الهادي للمقاوالت االنشائية / خالد فتحي عبد الرحيم عبدالهادي214998

شركة حماد والوحيدي و الطرايره /القطاعات الهندسية للمقاوالت العامه والكهروميكانيك2151000

شركة العكايله والعوضات / العكايله والعوضات للمقاوالت2161003

شركة فؤاد محمد سمور وشريكه2171004

شركة الضمور والكدش / الضمور والكدش للمقاوالت االنشائية2181005

شركة املجتهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2191008

شركة قندح وشركاه / قندح وشركاه للمقاوالت االنشائية2201009

االحاديه للمقاوالت2211011

شركة االنظمة املتقدمة التقنية الكهروميكانيكية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2221016
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مؤسسة ايمن العيسى للمقاوالت الهندسية / ايمن موسى خليل العيسى159827

شركة  علي العظامات و هيثم الشديفات و شريكهم160828

شركة خالد ناجح الجعار وشركاه161833

شركة الجنى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م162835

شركة ياغي والشولي / املانعة للمقاوالت االنشائية163836

مؤسسة الخضراوي للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عبد الرحيم علي الخضراوي164837

شركة الصياد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / الصياد االبداعية الدولية للمقاوالت165844

شركة السراج للمقاوالت ذ.م.م166846

شركة ابراهيم الجعار وشريكه167850

شركة وليد القباوي وشريكه168852

مؤسسة خالد ياسين للمقاوالت / خالد زكي عبد الرحيم ياسين169858

شركة سعدات العوضي و شريكه / االيقاع الهندسي للمقاوالت170860

مؤسسة محمد خير فالح للمقاوالت / محمد خير فالح محمود العاونه171863

مؤسسة احمد عمايره للمقاوالت / احمد شريف علي عمايره172865

مبسم االردن للمقاوالت االنشائية / عامر كامل داود غريب173870

شركة العوران والعمري174872

شركة زهدي مصطفى الجعار وشريكه175874

شركة اللجون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م176882

شركة املنتصر باهلل العتوم وشريكه / جيفان للمقاوالت االنشائية177887

شركة عمر بلوطه و شريكه / بلوطه للمقاوالت االنشائية178890

شركة يوسف شعبلو وشريكه179895

شركة جميل الفروخ وشريكه / مؤسسة الفروخ للمقاوالت180901

مؤسسة عاء حمدان الخوالده للمقاوالت االنشائية / عاء حمدان علي الخوالده181903

مؤسسة حسام النعيمات للمقاوالت االنشائية / حسام صالح هال النعيمات182904

شركة حسين املناعسه وهاشم املشاعله183905

مؤسسة ابراهيم سليمان الجامده / ابراهيم سليمان ابراهيم الجامده184907

شركة "محمد خير الدين" الطراونة وشريكته / تياسير للمقاوالت االنشائية185918

شركة الخايله و شريكه / الخايله للمقاوالت االنشائية186920

باسله واسيل للمقاوالت االنشائية / اياد ذيب عبد العبد187928

مكتب هشام ابو رميشان للمقاوالت االنشائية / هشام محمد سليمان ابو رميشان188940

مؤسسة الياطر للمقاوالت االنشائية / محسن خلف محمد العاصم189943

شركة عدي وصفوان الحسبان190945
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شركة عمواس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م191950

مؤسسة طعمه محمود محمد صويتي / طعمه صويتي192951

شركة نجم الشمال للمقاوالت ذ.م.م193956

مؤسسة حنان فتحي عوده للمقاوالت االنشائيه/ حنان فتحي عبدالكريم عوده194957

مؤسسة فاطمة النعيمات للمقاوالت االنشائية / فاطمة بركات فهد النعيمات195959

مؤسسة النصايره للمقاوالت االنشائية / محمد غياض حرب النصايره196962

شركة محمد عبد الحراحشه وشريكته197963

مؤسسة يشفين للمقاوالت198969

مؤسسة بوابة العجان للمقاوالت االنشائية / محمد توفيق رمضان ابو عجان199972

شركة زياد الجعافره واوالده200973

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت201975

شركة البعد الهندسي للمقاوالت ذ.م.م202976

شركة سهيل سليمان مطلق السعايده وشركاه203977

شركة غريب جابنه وشركاه204980

مؤسسة فراس السويطي لانشاءات / فراس محمد علي السويطي205981

شركة وليد حسين النعيمات و شريكه206983

شركة أحمد سالم وشريكه207985

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م208987

شركة جمال عايش جمعة ابو محسن وشريكه209988

شركة ابراهيم وحمد210989

مؤسسة احمد دار ابو حسين للمقاوالت االنشائية / احمد جميل دار ابو حسين211990

شركة الصرح الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م212996

عاء جمال للمقاوالت االنشائية / عاء جمال محمد ابو محسن213997

مؤسسة خالد عبد الهادي للمقاوالت االنشائية / خالد فتحي عبد الرحيم عبدالهادي214998

شركة حماد والوحيدي و الطرايره /القطاعات الهندسية للمقاوالت العامه والكهروميكانيك2151000

شركة العكايله والعوضات / العكايله والعوضات للمقاوالت2161003

شركة فؤاد محمد سمور وشريكه2171004

شركة الضمور والكدش / الضمور والكدش للمقاوالت االنشائية2181005

شركة املجتهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2191008

شركة قندح وشركاه / قندح وشركاه للمقاوالت االنشائية2201009

االحاديه للمقاوالت2211011

شركة االنظمة املتقدمة التقنية الكهروميكانيكية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2221016



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

278

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة يوسف الكنش وشريكه2231020

رباعي االضاع للمقاوالت / عزيز محمد عزيز ابو حسين2241022

مؤسسة سهيل يونس لابنية واملقاوالت / سهيل يونس خميس الصوص2251023

مؤسسة املسترسلة للمقاوالت / قاسم محمد عبده الجعاعره2261028

شركة املناقصة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2271031

شركة ابو حاوه وشركاه2281033

مؤسسة توفيق حسان للمقاوالت / توفيق ابراهيم علي حسان2291035

شركة ياسر عمر وشاحي وشريكه/ ياسر عمر وشاحي وشريكه للمقاوالت2301036

املرايات للمقاوالت / سفيان محمد احمد املرايات2311038

شركة اياد ابو محسن ويوسف ابو صويص وشريكهم / ابو محسن وابو صويص للمقاوالت االنشائية2321039

شركة عادل القطاونه وشريكته / عادل القطاونه وشريكته للمقاوالت االنشائية2331053

العقول الهندسية للمقاوالت االنشائية / بهاء الدين بسام سالم الطالب2341059

شركة الغيمة البيضاء للمقاوالت ذ.م.م2351061

شركة هيليوم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2361062

شركة ايمن الشامي وشريكه2371064

شركة ناجي عليان الزيادات وشركاه2381070

شركة ايمن حمد املرازيق وشريكه2391073

مؤسسة نبيل الزعاتره للمقاوالت / نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره2401075

شركة احمد طبيشات وشركاه / املسمار الذهبي للمقاوالت االنشائية2411077

مؤسسة غسان  مالكية للمقاوالت / غسان يوسف موسى مالكية2421082

شركة حسين خصاونه وشريكته / شركة حسين خصاونه للمقاوالت االنشائية2431087

شركة نقطة التقاطع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2441088

شركة احمد خشروم وراجح دلبح2451089

شركة الخطة الف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2461092

عصمت السعايده للمقاوالت االنشائية / عصمت زهير عبد الهادي السعايده2471098

شركة الصلب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2481100

شركة بال الربابعة وشريكته/ بال الربابعه وشريكته للمقاوالت االنشائيه2491102

شركة خطاب وجبر / االوصياء للمقاوالت االنشائية2501110

شركة ابو عيسى اخوان / عيسى ابو عيسى للمقاوالت االنشائية2511111

مؤسسة عمار الحناتلة للمقاوالت االنشائية / عمار مصطفى محمد الحناتلة2521127

مؤسسة يعقوب وروبين للمقاوالت االنشائية/عريب عيد نزال السبيله2531128

شركة محمود الجماعين وشريكه2541135
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مؤسسة رامي املدانات للمقاوالت / رامي اسبير خلف املدانات2551140

مؤسسة سمير رمضان للمقاوالت االنشائية / سمير محمود عبد الكريم رمضان2561143

شركة صبحي عتوم وشريكته / صبحي العتوم للمقاوالت االنشائية2571146

شركة محمد ذياب عبد العبد وشريكه2581148

شركة حسن محمد الحاج عبد وشريكه / حسن محمد الحاج عبد و شريكه للمقاوالت2591149

مؤسسة ضياء البدر للمقاوالت االنشائية / تركي عبد الحميد عبد الفتاح حسن2601154

مؤسسة العوامره للمقاوالت االنشائية / عبد الرحمن محمد حسين العوامره2611160

مؤسسة االفاضة للمقاوالت / خليل جميل حسن الزعبي2621166

مؤسسة ابراهيم كامل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم كامل احمد ابولبه2631171

مؤسسة مارلياس للمقاوالت االنشائيه / مهند سامي سليمان بني مرتضى2641173

مؤسسة عامر ناجح خويله للمقاوالت / عامر ناجح علي خويله2651174

مؤسسة زخم الهندسية للمقاوالت االنشائية / عمر محمود احمد الشرمان2661177

شركة الهدار و الهلسه2671188

شركة رعد يوسف عبيدات و شريكه2681189

شركة البناء الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2691193

شركة تمكين الهندسية للمقاوالت ذ.م.م2701194

احمد املشابقة للمقاوالت االنشائية/ احمد جهاد سعود املشاقبة2711195

شركة داود عنقير و شريكه/ عنقير للمقاوالت االنشائيه2721196

شركة معتز الطراونة وشريكه / آفاق الجنوب للمقاوالت2731197

شركة مروان عايش ابو محسن وشريكه2741199

شركة اورسيه للديكور ذ.م.م2751200

مؤسسة فضاء القدس الشريف للمقاوالت االنشائية / فياض يوسف فياض الطوالبة2761201

شركة حامد العليمات وشريكته2771202

مؤسسة معاذ شقيرات للمقاوالت االنشائية / معاذ زيد حسن شقيرات2781203

مؤسسة حازم عدلي حتاملة للمقاوالت االنشائية / حازم عدلي محمود حتاملة2791204

مؤسسة عمر الحجاج للمقاوالت / عمر سعد علي ابو قله الحجاج2801205

شركة عز الدين الحجاج و محمد جواوده2811206

مؤسسة مروان البقاعين للمقاوالت / مروان بولص جميل البقاعين2821208

مؤسسة رائد الخزاعله للمقاوالت االنشائية / رائد محمد مفلح الخزاعله2831209

شركة الفاروق للمقاوالت ذ.م.م2841210

مؤسسة فارس حتر للمقاوالت االنشائية / فارس فيصل يوسف حتر2851211

مؤسسة حامد عمر عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / حامد عمر حامد عبد اهلل2861212
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شركة يوسف الكنش وشريكه2231020

رباعي االضاع للمقاوالت / عزيز محمد عزيز ابو حسين2241022

مؤسسة سهيل يونس لابنية واملقاوالت / سهيل يونس خميس الصوص2251023

مؤسسة املسترسلة للمقاوالت / قاسم محمد عبده الجعاعره2261028

شركة املناقصة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2271031

شركة ابو حاوه وشركاه2281033

مؤسسة توفيق حسان للمقاوالت / توفيق ابراهيم علي حسان2291035

شركة ياسر عمر وشاحي وشريكه/ ياسر عمر وشاحي وشريكه للمقاوالت2301036

املرايات للمقاوالت / سفيان محمد احمد املرايات2311038

شركة اياد ابو محسن ويوسف ابو صويص وشريكهم / ابو محسن وابو صويص للمقاوالت االنشائية2321039

شركة عادل القطاونه وشريكته / عادل القطاونه وشريكته للمقاوالت االنشائية2331053

العقول الهندسية للمقاوالت االنشائية / بهاء الدين بسام سالم الطالب2341059

شركة الغيمة البيضاء للمقاوالت ذ.م.م2351061

شركة هيليوم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2361062

شركة ايمن الشامي وشريكه2371064

شركة ناجي عليان الزيادات وشركاه2381070

شركة ايمن حمد املرازيق وشريكه2391073

مؤسسة نبيل الزعاتره للمقاوالت / نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره2401075

شركة احمد طبيشات وشركاه / املسمار الذهبي للمقاوالت االنشائية2411077

مؤسسة غسان  مالكية للمقاوالت / غسان يوسف موسى مالكية2421082

شركة حسين خصاونه وشريكته / شركة حسين خصاونه للمقاوالت االنشائية2431087

شركة نقطة التقاطع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2441088

شركة احمد خشروم وراجح دلبح2451089

شركة الخطة الف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2461092

عصمت السعايده للمقاوالت االنشائية / عصمت زهير عبد الهادي السعايده2471098

شركة الصلب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2481100

شركة بال الربابعة وشريكته/ بال الربابعه وشريكته للمقاوالت االنشائيه2491102

شركة خطاب وجبر / االوصياء للمقاوالت االنشائية2501110

شركة ابو عيسى اخوان / عيسى ابو عيسى للمقاوالت االنشائية2511111

مؤسسة عمار الحناتلة للمقاوالت االنشائية / عمار مصطفى محمد الحناتلة2521127

مؤسسة يعقوب وروبين للمقاوالت االنشائية/عريب عيد نزال السبيله2531128

شركة محمود الجماعين وشريكه2541135

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

279

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف
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مؤسسة حازم عدلي حتاملة للمقاوالت االنشائية / حازم عدلي محمود حتاملة2791204
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شركة ابراج االسكندرية للمقاوالت ذ.م.م2871213

مؤسسة حامد ادريس للمقاوالت / حامد سمير حامد ادريس2881215

مؤسسة ابو شعله للمقاوالت االنشائية / عبد اللطيف داود ابو شعله2891216

شركة الباحه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2901217

شركة ناهض الكايد وشركاه2911218

شركة املصادقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2921219

شركة سنمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2931220

شركة الصخور للتعدين ذ.م.م2941221

شركة اراغون للمقاوالت ذ.م.م2951222

شركة منصور ياسين وشركاه / فخر العقبة للمقاوالت2961223

مؤسسة عمار سعد الدين ابو حليمه للمقاوالت / عمار سعد الدين حسين ابوحليمه2971225

شركة محمد عقاب حمد السوالقه وشريكه / البعد الذهبي للمقاوالت االنشائية2981226

مؤسسة وجيه ابو نصار للمقاوالت االنشائية2991227

العراكزه للمقاوالت / زيد احمد فارس العراكزه3001228

مؤسسة الصامت للمقاوالت االنشائية / ياسر محمد عبد الرحمن صايف3011230

مؤسسة املهندس سلطان علوي للمقاوالت / سلطان ناجح صبحي علوي3021231

مؤسسة محمد تركي الهندسية / محمد تركي محمود الغنانيم3031232

شركة التدعيم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3041233

مؤسسة اشرف محمد ابو رميشان للمقاوالت االنشائية / اشرف محمد سليمان ابو رميشان3051234

شركة زارا للمقاوالت ذ.م.م.3061235

شركة نجم سهيل للمقاوالت ذ.م.م3071236

شركة مهند محمود الطراونة وشركاه3081237

مؤسسة دار الرشيد للمقاوالت االنشائية3091238

مؤسسة رامي هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية / رامي هاشم حسني الغزاوي3101239

مؤسسة خريوش للتعهدات / غسان مخلد كريم الخريوش3111240

شركة عز الدين ويعرب الصقور / اعمدة اململكة للمفاوالت االنشائية3121241

مؤسسة ابراج وسط عمان للمقاوالت3131242

شركة الحساسنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3141243

شركة فواز االغوات وشريكته 3151244

شركة احمد خالد الزيود وشريكته3161245

شركة عاء ابو فارس وشريكته / زيد للمقاوالت االنشائية3171246

شركة فينيكس للمقاوالت ذ.م.م3181247
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مؤسسة الشامه للمقاوالت / فاطمه عوده سلمان الزنيمات3191248

شركة الدار املعمورة للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م3201249

مؤسسة ابراهيم ابو سنينه للمقاوالت / ابراهيم شافع عبد الغفار ابو سنينه3211251

شركة القلمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3221253

دافنشي للمقاوالت / انس كايد محمود كممجي3231254

شركة الكاتب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3241255

شركة محمد وزيد الزعبي / تال عمان للمقاوالت االنشائية3251256

شركة ارتال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3261257

مؤسسة كامل ابو لبه للمقاوالت االنشائية / كامل احمد حسين ابو لبه3271258

شركة توبكابي للمقاوالت ذ.م.م3281259

مؤسسة محمد علوه للمقاوالت االنشائية / محمد ذياب صالح علوه3291260

اليوبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3301261

شركة املتماسكة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3311262

مؤسسة صدام حسين للمقاوالت / صدام حسين ابراهيم عبابنه3321263

شركة عبد الحميد عرود وشريكه3331265

شركة اكرم عبد الحفيظ الشوره وفاح رجا الربطه3341266

شركة ركن الجوده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3351267

شركة الغبيش للمقاوالت ذ.م.م3361268

شركة خالد الشوبكي وشريكه3371269

شركة محمد عاطف ابراهيم الصقور وشريكه/ امارلس للمقاوالت االنشائية3381270

مؤسسة منذر ابو جريس للمقاوالت االنشائية/ منذر منير سابا ابو جريس3391271

مؤسسة عاء ابو الكشك الدولية للمقاوالت االنشائية/ عاء عبداهلل مصطفى ابوالكشك3401272

مؤسسة محمد الربابعة للمقاوالت / محمد قاسم محمد ربابعه3411273

شركة ماكس للمقاوالت االنشائية ذ م م3421274

عبد امللك الجراح للمقاوالت االنشائية/ عبد امللك حسين علي الجراح3431275

مؤسسة ايهاب عدنان للمقاوالت / ايهاب عدنان احمد بني هاني3441277

شركة يامور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3451278

شركة محمد راغب عامر وشريكه / محمد وكمال للمقاوالت االنشائية3461279

مثنى محمد يحيى نويهي / باتين للمقاوالت االنشائية3471280

شركة محمد العجالين و منذر الهواوشه / برتا للمقاوالت االنشائية3481281

الباتر للمقاوالت االنشائية / ديمة احمد عمر جبر3491282

مؤسسة عدنان عليان للمقاوالت االنشائية / عدنان محمد عبد الرحمن عليان3501283
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شركة مهند محمود الطراونة وشركاه3081237

مؤسسة دار الرشيد للمقاوالت االنشائية3091238

مؤسسة رامي هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية / رامي هاشم حسني الغزاوي3101239

مؤسسة خريوش للتعهدات / غسان مخلد كريم الخريوش3111240

شركة عز الدين ويعرب الصقور / اعمدة اململكة للمفاوالت االنشائية3121241

مؤسسة ابراج وسط عمان للمقاوالت3131242

شركة الحساسنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3141243

شركة فواز االغوات وشريكته 3151244

شركة احمد خالد الزيود وشريكته3161245

شركة عاء ابو فارس وشريكته / زيد للمقاوالت االنشائية3171246

شركة فينيكس للمقاوالت ذ.م.م3181247
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مؤسسة الشامه للمقاوالت / فاطمه عوده سلمان الزنيمات3191248

شركة الدار املعمورة للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م3201249

مؤسسة ابراهيم ابو سنينه للمقاوالت / ابراهيم شافع عبد الغفار ابو سنينه3211251

شركة القلمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3221253

دافنشي للمقاوالت / انس كايد محمود كممجي3231254

شركة الكاتب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3241255

شركة محمد وزيد الزعبي / تال عمان للمقاوالت االنشائية3251256

شركة ارتال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3261257

مؤسسة كامل ابو لبه للمقاوالت االنشائية / كامل احمد حسين ابو لبه3271258

شركة توبكابي للمقاوالت ذ.م.م3281259

مؤسسة محمد علوه للمقاوالت االنشائية / محمد ذياب صالح علوه3291260

اليوبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3301261

شركة املتماسكة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3311262

مؤسسة صدام حسين للمقاوالت / صدام حسين ابراهيم عبابنه3321263

شركة عبد الحميد عرود وشريكه3331265

شركة اكرم عبد الحفيظ الشوره وفاح رجا الربطه3341266

شركة ركن الجوده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3351267

شركة الغبيش للمقاوالت ذ.م.م3361268

شركة خالد الشوبكي وشريكه3371269

شركة محمد عاطف ابراهيم الصقور وشريكه/ امارلس للمقاوالت االنشائية3381270

مؤسسة منذر ابو جريس للمقاوالت االنشائية/ منذر منير سابا ابو جريس3391271

مؤسسة عاء ابو الكشك الدولية للمقاوالت االنشائية/ عاء عبداهلل مصطفى ابوالكشك3401272

مؤسسة محمد الربابعة للمقاوالت / محمد قاسم محمد ربابعه3411273

شركة ماكس للمقاوالت االنشائية ذ م م3421274

عبد امللك الجراح للمقاوالت االنشائية/ عبد امللك حسين علي الجراح3431275

مؤسسة ايهاب عدنان للمقاوالت / ايهاب عدنان احمد بني هاني3441277

شركة يامور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3451278

شركة محمد راغب عامر وشريكه / محمد وكمال للمقاوالت االنشائية3461279

مثنى محمد يحيى نويهي / باتين للمقاوالت االنشائية3471280

شركة محمد العجالين و منذر الهواوشه / برتا للمقاوالت االنشائية3481281

الباتر للمقاوالت االنشائية / ديمة احمد عمر جبر3491282

مؤسسة عدنان عليان للمقاوالت االنشائية / عدنان محمد عبد الرحمن عليان3501283
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شركة سكاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3511284

مؤسسة محمد علي محمد للمقاوالت االنشائية / محمد علي محمد الغزاوي3521285

مؤسسة أحمد يوسف مسلم الطراونه للمقاوالت اإلنشائية / أحمد يوسف مسلم الطراونه3531286

شركة احمد سالم الجرابعة وشريكه3541287

شركة هال الرفاعي وشريكه3551288

شركة احمد حاتم القرعان وشريكه3561289

شركة االقليمية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3571290

شركة سيف فرحان و شريكه / الحمم للمقاوالت االنشائية3581291

شركة عطا اسماعيل شحادة وشركاه / الخط الصحيح للمقاوالت3591292

شركة البعد االول الدولية للمقاوالت3601293

الدهيسات للمقاوالت االنشائية / احمد جميل احمد الدهيسات3611294

مؤسسة موسى الزعبي للمقاوالت االنشائية / موسى نواف محمود الزعبي3621295

شركة االختصاصية الهندسية للمقاوالت ذ.م.م3631296

مؤسسة الياس خاطر للمقاوالت االنشائية  / الياس محمود عيسى خاطر3641297

مؤسسة محمود الحيص للمقاوالت االنشائية / محمود حابي محمود الحيص3651298

شركة ماونتن هوم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3661299

مؤسسة علي محمد الطراونه للمقاوالت االنشائية / علي محمد خلف الطراونه3671300

شركة رنا صاح الدين و شريكها / ترميز للمقاوالت االنشائية3681301

شركة الرواق الدولية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3691302

مؤسسة احمد يحيى للمقاوالت / احمد خالد علي يحيى3701304

شركة عبر الجنوب الدولية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3711305

مؤسسة غازي للمقاوالت االنشائية / محمد نايف  سليمان ابو غازي3721306

العضيد للهندسة و املقاوالت االنشائية / عدي يحيى محمد ابو نواس3731307

شركة هيمااليا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3741308

شركة الشمايله و الضمور/ الضمور و الشمايله للمقاوالت االنشائية3751309

مؤسسة عبد الرحمن املشاقبه للمقاوالت / عبد الرحمن خالد أحمد املشابقه3761310

مؤسسة عدي الرفاعي للمقاوالت االنشائية / عدي فضل خميس الرفاعي3771311

شركة مدريد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3781312

شركة التوقيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3791313

شركة اسام الشديفات ومحمد الشديفات / شهاب القبس للمقاوالت االنشائية3801314

انداد للمقاوالت االنشائية / ليث قاسم محمد القرعاوي3811315

شركة زياد عبد املجيد البستنجي و شريكه3821316
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الضلعين للهندسه و املقاوالت / رهام احمد مصطفى الدميسي3831317

شركة حسين عبدالكريم املزايده وشركاه3841318

مؤسسة ترزاغي للمقاوالت االنشائية / مالك عادل خالد رحمت3851319

شركة بيكا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3861320

مؤسسة محمد حنتولي للمقاوالت / محمد خالد محمد حنتولي3871321

مؤسسة قيس شخاتره للمقاوالت االنشائية / قيس نبيل صدقي شخاتره3881322

شركة سالم عبيد عابد املرايات وشريكه / سما أدوم للمقاوالت االنشائية3891323

مؤسسة جهاد ابو حليمه للمقاوالت االنشائية / جهاد ابراهيم موسى ابو حليمه3901324

الجبور للمقاوالت االنشائيه / مهند سعد مقبل الجبور3911325

شركة ليون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3921326

مؤسسة منذر محمود للمقاوالت االنشائية / منذر محمود منير ابوجحيشه3931327

شركة امجد العراجنه وشريكته / الصرح املمرد للمقاوالت3941328

شركة محمد ماهر ابو صويص وشركاه3951329

مؤسسة مهيب اكرم للمقاوالت االنشائية/ مهيب اكرم احمد غنانيم3961330

شركة الجدول للقاوالت ذ.م.م3971331

شركة ابو عشيبه وعيد/ ابو عشيبه وعيد للمقاوالت االنشائيه3981332

مؤسسة عامر الزيده للمقاوالت / عامر توفيق سعيد الزيده3991333

شركة العمائر املاسيه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4001334

شركة براتو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4011335

مؤسسة املفلح للمقاوالت االنشائيه / خلف مفلح فاضل املناعسه4021336

شركة القمم للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4031337

شركة بنات و الجالودي4041338

انصير للمقاوالت / محمد نبيل فهد انصير4051339

شركة العمله للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4061340

شركة خالد منزالوي و شريكه / ابناء العطاء للمقاوالت االنشائيه4071341

شركة الهيكل الحديث للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4081342

أتم املتخصصه للمقاوالت االنشائيه / حمزه سميح ابراهيم حسان4091343

شركة نزار ابو جاجه وشريكته/ بروج مشيده للمقاوالت االنشائية4101344

مؤسسة زياد الغرابله للمقاوالت االنشائية / زياد محمد عبد ربه الغرابله4111345

مؤسسة محمد عليان للمقاوالت االنشائية / محمد عبد املهدي عبد القادر عليان4121346

شركة زياد حسين ابو رحمه و شركاه / قصي ابورحمه للمقاوالت االنشائية4131347

زيد عبدالخالق للمقاوالت االنشائية/ زيد عبد الخالق مصطفى عبدالخالق4141348
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مؤسسة محمد املعايطه للمقاوالت / محمد داود محمود املعايطه4151350

شركة احمد وخالد الطراونه4161351

شركة عاء عبدالرؤوف حداد و شريكه4171352

شركة عمر احمد سالم الطراونه وشريكه / عمر احمد الطراونه للمقاوالت االنشائيه4181353

مؤسسة سليم مفيد الزيادين للمقاوالت االنشائيه / سليم مفيد عوده الزيادين4191354

مؤسسة دعاء حمديه للمقاوالت / دعاء محمد محمود حمديه4201355

شركة راسيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4211356

مؤسسة وهيب للمقاوالت االنشائيه / ايمان مسعود عوني البنا4221357

مؤسسة اوس رشيد للمقاوالت االنشائيه/ اوس جعفر عبدالرحمن رشيد4231358

شركة مصعب الرواشده و ليث خضر / االمتداد للمقاوالت االنشائيه4241359

مؤسسة يعرب الشديفات للمقاوالت االنشائيه4251360

مؤسسة الخوذه للمقاوالت االنشائية / موسى احمد موسى الشبول4261361

شركة اقليدس للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4271362

مؤسسة هشام الدن للمقاوالت االنشائية / هشام موفق هشام الدن4281363

شركة بلسار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4291364

شركة يوسف شحاده وشركاه4301365

شركة بابل املتطوره للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4311366

شركة االسطول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4321367

مؤسسة كرم الزريقات للمقاوالت / كرم عبداهلل ابراهيم الزريقات4331368

شركة كوكسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4341369

مؤسسة ايمن درويش للمقاوالت / ايمن خليل جبر درويش4351370

شركة مهام االردن للمقاوالت ذ.م.م4361371

شركة كرار للهندسة واملقاوالت ذ.م.م4371372

شركة عساف الهدايات و عايد الحجايا / عساف الهدايات وعايد الحجايا للمقاوالت4381373

مؤسسة ملساتنا الدوليه للمقاوالت االنشائيه/ محمد عبداملنعم احمد عبدالفتاح4391374

مؤسسة تميم ومحمد للهندسه للمقاوالت / آيه جمال محمد نسور4401375

شركة علي العمري وحسن الياسين4411376

مؤسسة حازم العضايله للمقاوالت4421377

شركة ابكس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4431378

شركة النقطة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4441379

محمد بدوان للمقاوالت/ محمد عدنان محمد بدوان4451380

شركة ايرس العربية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4461381
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تقرير 
 نظام  املشتريات الحكومية  رقم )28(  لسنة 2019

مقدمة:
يعــد وجــود نظــام موحــد للمشــتريات الحكوميــة محــورًا اساســيا مــن محــاور إصــاح القطــاع 
املالــي الحكومــي والــذي يتضمــن اإلصــاح التشــريعي واإلجرائــي واملؤسســي وبنــاء القــدرات يف 
قطــاع املشــتريات  الحكوميــة  ويعــد متطلبــا أساســيا مــن متطلبــات انضمــام األردن إلــى اتفاقيــة 
ــي يفــاوض األردن  ــة والت ــة التجــارة العاملي ــة   )GPA( املنبثقــة عــن منظم املشــتريات الحكومي

لإلنضمــام إليهــا لإلســتفادة مــن فتــح أســواق عامليــة وإقليميــة أمــام اإلقتصــاد األردنــي. 

الهدف من النظام:
يهــدف نظــام  املشــتريات الحكوميــة  رقــم )28(  لســنة 2019 إلــى إنشــاء نظــام  مشــتريات 

عصــري يحكــم  كافــة املشــتريات الحكوميــة )لــوازم، خدمــات ، أشــغال( ضمنــت :
ــة  ــر الشــراء املركزي ــاط بدوائ ــذي املن ــدور التنفي ــي والتشــريعي عــن ال ــدور الرقاب - فصــل ال

ــة (  ــتريات الحكومي ــرة املش ــة، دائ ــاءات الحكومي ــرة العط )دائ
ــة  ــاء لجن ــن إنش ــي تضم ــراء الحكوم ــة بالش ــات القائم ــي للجه ــكل املؤسس ــر الهي - تطوي
ــذه  ــذ ه ــائل تنفي ــم وس ــراء وتصمي ــة للش ــة العام ــع السياس ــى وض ــي تتول ــراء الت ــات الش سياس
ــات  ــر يف اإلعتراض ــدة للنظ ــة محاي ــاء جه ــة ، وإنش ــات ذات الصل ــع الجه ــيق م ــة بالتنس السياس

والشــكاوى. 

النتائج املرجوة من تطبيق النظام :
ــة  ــاء بيئ ــة بإنش ــتريات الحكومي ــاع املش ــم قط ــي وتنظي ــادي األردن ــو االقتص ــز النم تحفي
تشــريعية عصريــة  متوائمــة مــع التشــريعات العامليــة واملمارســات الفضلــى تســاهم يف جــذب 
التمويــل العاملــي وتعزيــز التنميــة املســتدامة وفتــح أســواق مشــتريات عامليــة وإقليميــة أمــام 
املناقــص األردنــي وتحقيــق مســتويات عليــا مــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة واملســآلة وترشــيد 

النفقــات العامــة وضبطهــا .

الجهات املكلفة بإعداد  وتطبيق النظام :
 تولــت عمليــة إعــداد النظــام الجديــد لجنــة فنيــة برئاســة أميــن عــام وزارة املاليــة وعضويــة 
املــدراء العاميــن لــكل مــن دائــرة العطــاءات الحكوميــة ودائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة الشــراء املوحد 
، حيــث تــم إســناد مهــام  إعــداد مســودة النظــام الــى فريــق عمــل متخصــص ضــم ممثليــن عــن 
دوائــر  الشــراء املركزيــة يف حينــه )دائــرة العطــاءات الحكوميــة، دائــرة اللــوازم العامــة، دائــرة الشــراء 
املوحــد( والجهــات الحكوميــة ذات العاقــة )وزارة االشــغال العامــة واالســكان ووزارة املاليــة ووحــدة 

تطويــر األداء املؤسســي والسياســات يف رئاســة الــوزراء( 
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أهم مميزات النظام:
ــدور  ــن ال ــراء ع ــات الش ــة سياس ــى لجن ــند إل ــذي اس ــريعي ال ــي والتش ــدور الرقاب ــل ال - فص

ــترية.  ــات املش ــي الجه ــة وباق ــراء املركزي ــر الش ــاط بدوائ ــذي املن التنفي
ــا  ــات الشــراء إلكتروني ــي وإجــازة إدارة إجــراءات وعملي - إســتحداث مفهــوم  الشــراء اإللكترون

 .)JONEPS( ــي ــي األردن مــن خــال نظــام الشــراء االلكترون
- تطويــر آليــة االعتراضــات والشــكاوى حيــث أجــاز النظــام  للمناقــص الــذي يدعــي أنــه لحقــت 
ــاع عــن اتخــاذ إجــراء مــن الجهــة املشــترية  ــه خســارة أو أي ضــرر نتيجــة لقــرار أو إجــراء أو امتن ب
أو لجــان الشــراء خالفــت فيــه  مــا ورد يف وثائــق الشــراء أو  أحــكام النظــام والتعليمــات الصــادرة 

ــة الثانيــة. ــى وبشــكوى يف املرحل ــة األول ــراض باملرحل بموجبــه ، أن يتقــدم باعت
- تحديــث أســاليب شــراء االشــغال واللــوازم والخدمــات الفنيــة واالستشــارية وتحديــث إجراءات 

التقييــم وإختيــار العــرض الفائز.
- تحديث الترتيبات التنظيمية واملؤسسية للمشتريات الحكومية:

• إنشاء لجنة سياسات الشراء.
• إنشــاء لجنــة مراجعــة شــكاوي الشــراء وينبثــق عنهــا لجــان فنيــة متخصصــة بالنظــر يف 

الشــكاوى.
• دائرة العطاءات الحكومية.

• أنشاء دائرة املشتريات الحكومية .
• لجان الشراء املختصة.

ــك  ــة بذل ــراءات الخاص ــذ اإلج ــراء وتنفي ــات الش ــط لعملي ــى التخطي ــة تتول ــدة تنظيمي • وح
ــراء. ــان الش ــال لج ــا أعم ــي تتطلبه ــات الت ــر الخدم وتوفي

نطاق تطبيق احكام النظام 
تســري أحــكام هــذا النظــام ىلع عمليــات الشــراء التــي تقــوم بهــا كافــة الجهــات املشــترية 
ســواء الجهــات  أو الوحــدات الحكوميــة وبذلــك تشــمل أي وزارة أو دائــرة أو مؤسســة عامــة  تكــون 
موازنتهــا ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة او أي هيئــة أو مؤسســة رســمية أو دائرة حكومية مســتقلة 
ــرى والشــركات اململوكــة  ــة عمــان الكب ــات وأمان ــك الجامعــات الرســمية والبلدي ــا، بمــا يف ذل مالي

بالكامــل للحكومــة. 
واســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذا النظــام مشــتريات القــوات املســلحة األردنيــة واألجهــزة 
األمنيــة مــن األســلحة والذخائــر واآلليــات العســكرية ومســتلزماتها ومتطلبــات إدامتهــا والتجهيــزات 
واألنظمــة ذات الطابــع الدفاعــي أو األمنــي واللــوازم املســتعجلة أو الطارئــة بحيــث ينــم شــراؤها 
وفقــا ألحــكام نظــام اللــوازم العســكرية رقــم )3( لســنة 1995 والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه - املادة 

)3 - ب( .
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بنية نظام  املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019
النظام  صادر بموجب املادتين )114( و)120( من الدستور 

 وتم نشرة بالجريدة الرسمية رقم ) 5572( تاريخ 2019/5/1  
ــن  ــادة )1( م ــب امل ــمية  بموج ــدة الرس ــره بالجري ــخ نش ــن تاري ــا م ــد 180 يوم ــه بع ــل ب ويعم

ــخ 28 /10 /2019. ــذ بتاري ــز التنفي ــل حي ــام  أي  دخ النظ

يتألف النظام  من )111( مادة  وثاثة ماحق :  
امللحق رقم )1( : الرقابة ىلع اللوازم  واملستودعات ،ويتألف من )31( مادة .

امللحق رقم )2( : ثمن دعوة العطاء .
امللحق رقم )3(:قواعد األخاق والسلوك ،ويتألف من )31( مادة .

 
ــن  ــدًء م ــرائية ب ــة الش ــل العملي ــة مراح ــراءات كاف ــذ  إج ــكام إدارة وتنفي ــام اح ــن النظ تضم
ــد   ــة وإدارة العق ــم واالحال ــرح والتقيي ــات الط ــرورًا بعملي ــروع  م ــلم املش ــاءًً بتس ــط انته التخطي

ــكاوى. ــراض والش ــان واالعت ــر بالحرم والنظ

صـدرت بموجـب  أحـكام النظام تعليمـات تنظم إجراءات العمليات الشـرائية الرئيسـية وملهام 
املتعلقـة بهـا مـن تصنيـف املقاولين ومقديمـي الخدمـات الفنية ) املكاتـب االستشـارية ( واالوامر 

 . التغييرية 
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أهم مميزات النظام:
ــدور  ــن ال ــراء ع ــات الش ــة سياس ــى لجن ــند إل ــذي اس ــريعي ال ــي والتش ــدور الرقاب ــل ال - فص

ــترية.  ــات املش ــي الجه ــة وباق ــراء املركزي ــر الش ــاط بدوائ ــذي املن التنفي
ــا  ــات الشــراء إلكتروني ــي وإجــازة إدارة إجــراءات وعملي - إســتحداث مفهــوم  الشــراء اإللكترون

 .)JONEPS( ــي ــي األردن مــن خــال نظــام الشــراء االلكترون
- تطويــر آليــة االعتراضــات والشــكاوى حيــث أجــاز النظــام  للمناقــص الــذي يدعــي أنــه لحقــت 
ــاع عــن اتخــاذ إجــراء مــن الجهــة املشــترية  ــه خســارة أو أي ضــرر نتيجــة لقــرار أو إجــراء أو امتن ب
أو لجــان الشــراء خالفــت فيــه  مــا ورد يف وثائــق الشــراء أو  أحــكام النظــام والتعليمــات الصــادرة 

ــة الثانيــة. ــى وبشــكوى يف املرحل ــة األول ــراض باملرحل بموجبــه ، أن يتقــدم باعت
- تحديــث أســاليب شــراء االشــغال واللــوازم والخدمــات الفنيــة واالستشــارية وتحديــث إجراءات 

التقييــم وإختيــار العــرض الفائز.
- تحديث الترتيبات التنظيمية واملؤسسية للمشتريات الحكومية:

• إنشاء لجنة سياسات الشراء.
• إنشــاء لجنــة مراجعــة شــكاوي الشــراء وينبثــق عنهــا لجــان فنيــة متخصصــة بالنظــر يف 

الشــكاوى.
• دائرة العطاءات الحكومية.

• أنشاء دائرة املشتريات الحكومية .
• لجان الشراء املختصة.

ــك  ــة بذل ــراءات الخاص ــذ اإلج ــراء وتنفي ــات الش ــط لعملي ــى التخطي ــة تتول ــدة تنظيمي • وح
ــراء. ــان الش ــال لج ــا أعم ــي تتطلبه ــات الت ــر الخدم وتوفي

نطاق تطبيق احكام النظام 
تســري أحــكام هــذا النظــام ىلع عمليــات الشــراء التــي تقــوم بهــا كافــة الجهــات املشــترية 
ســواء الجهــات  أو الوحــدات الحكوميــة وبذلــك تشــمل أي وزارة أو دائــرة أو مؤسســة عامــة  تكــون 
موازنتهــا ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة او أي هيئــة أو مؤسســة رســمية أو دائرة حكومية مســتقلة 
ــرى والشــركات اململوكــة  ــة عمــان الكب ــات وأمان ــك الجامعــات الرســمية والبلدي ــا، بمــا يف ذل مالي

بالكامــل للحكومــة. 
واســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذا النظــام مشــتريات القــوات املســلحة األردنيــة واألجهــزة 
األمنيــة مــن األســلحة والذخائــر واآلليــات العســكرية ومســتلزماتها ومتطلبــات إدامتهــا والتجهيــزات 
واألنظمــة ذات الطابــع الدفاعــي أو األمنــي واللــوازم املســتعجلة أو الطارئــة بحيــث ينــم شــراؤها 
وفقــا ألحــكام نظــام اللــوازم العســكرية رقــم )3( لســنة 1995 والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه - املادة 

)3 - ب( .
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بنية نظام  املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019
النظام  صادر بموجب املادتين )114( و)120( من الدستور 

 وتم نشرة بالجريدة الرسمية رقم ) 5572( تاريخ 2019/5/1  
ــن  ــادة )1( م ــب امل ــمية  بموج ــدة الرس ــره بالجري ــخ نش ــن تاري ــا م ــد 180 يوم ــه بع ــل ب ويعم

ــخ 28 /10 /2019. ــذ بتاري ــز التنفي ــل حي ــام  أي  دخ النظ

يتألف النظام  من )111( مادة  وثاثة ماحق :  
امللحق رقم )1( : الرقابة ىلع اللوازم  واملستودعات ،ويتألف من )31( مادة .

امللحق رقم )2( : ثمن دعوة العطاء .
امللحق رقم )3(:قواعد األخاق والسلوك ،ويتألف من )31( مادة .

 
ــن  ــدًء م ــرائية ب ــة الش ــل العملي ــة مراح ــراءات كاف ــذ  إج ــكام إدارة وتنفي ــام اح ــن النظ تضم
ــد   ــة وإدارة العق ــم واالحال ــرح والتقيي ــات الط ــرورًا بعملي ــروع  م ــلم املش ــاءًً بتس ــط انته التخطي

ــكاوى. ــراض والش ــان واالعت ــر بالحرم والنظ

صـدرت بموجـب  أحـكام النظام تعليمـات تنظم إجراءات العمليات الشـرائية الرئيسـية وملهام 
املتعلقـة بهـا مـن تصنيـف املقاولين ومقديمـي الخدمـات الفنية ) املكاتـب االستشـارية ( واالوامر 

 . التغييرية 
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التعليمات الصادرة بموجب نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019

 رقمالتعليماتالرقم
الوضع الحالياملصادقةاملسؤولية املادة

 تعليمات الشراء االلكتروني  لسنة1
2019 

3- ز
110

 دائرة العطاءات
 الحكومية

 دائرة املشتريات
الحكومية

 لجنة سياسات
الشراء

 صدرت ونشرت
 بالجريدة الرسمية
 العدد 5614 بتاريخ

2020/1/2

 تعليمات إدارة وتنظيم املخزون2
الحكومي للوازم

 دائرة املشتريات3- ز
الحكومية

 ال يوجد تعديل  مجلس الوزراء

 تعليمات تصنيف املقاولين لسنة3
2020

 دائرة العطاءات12-أ
الحكومية

وزارة االشغال العامة

 صدرت ونشرتمجلس الوزراء
 بالجريدة الرسمية
 العدد 5619 بتاريخ

2020/2/2

 تعليمات تصنيف مقدمي4
 الخدمات الفنية  )املكاتب

 الهندسية واالستشارية( لسنة
2020

 دائرة العطاءات12-أ
الحكومية

 صدرت ونشرتمجلس الوزراء
 بالجريدة الرسمية
 العدد 5617 بتاريخ

2020/1/16

  تعليمات تصنيف املوردين5
 ومقدمي الخدمات

 دائرة املشتريات12-أ
الحكومية

 ال يوجد تعديل مجلس الوزراء

 دائرة العطاءات65-ب-1تعليمات ترخيص املقاولين6
الحكومية

 ال يوجد تعديل مجلس الوزراء

 تعليمات تنظيم إجراءات7
 املشتريات الحكومية  لسنة

 :2019وتشمل
 دائرة العطاءات

الحكومية
 دائرة املشتريات

الحكومية

 لجنة سياسات
الشراء

 

 صدرت ونشرت
 بالجريدة الرسمية
 العدد 5608 بتاريخ

2019/11/21
9-و تعليمات التأهيل املسبق1-7

27- بتعليمات املزاد العكسي2-7

43تعليمات إعادة طرح العطاءات3-7

90 - ج تعليمات النظر بشكاوي الشراء4-7

 دائرة العطاءات98 تعليمات االوامر التغييرية8
الحكومية

وزارة االشغال العامة

 صدرت ونشرتمجلس الوزراء
 بالجريدة الرسمية

 العدد 5622 بتاريخ
2020/3/1

 وزير اإلدارةوزارة اإلدارة املحلية106- ب تعليمات لوازم وأشغال البلديات9
املحلية

 صدرت ونشرت
 بالجريدة الرسمية

 العدد 5608 بتاريخ
2019/11/21

 تعليمات لوازم وأشغال أمانة10
عمان  الكبرى

 صدرت ونشرتمجلس الوزراءأمانة عمان  الكبرى106- ب
 بالجريدة الرسمية

 العدد 5608 بتاريخ
2019/11/21
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بناء القدرات والتدريب

بناء القدرات والتدريب - نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019
- واصلــت دائــرة العطــاءات الحكوميــة ورشــاتها التدريبيــة لنظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم 
)28( لســنة 2019 ملديريــات ومكاتــب أشــغال املحافظــات يف مبنــى وزارة األشــغال العامة واالســكان 
ــم  ــلطة أقلي ــي ، س ــزي األردن ــك املرك ــن البن ــة يف كل م ــب متخصص ــات تدري ــت بورش ــا وقام ، كم
البتــراء ، شــركة ميــاه األردن وبنــك تنميــة املــدن والقــرى بالتعــاون مــع وزارة اإلدارة املحليــة خــال 

العــام 2020 . 
كمــا تســعى إلدامــة التدريــب لــكل جهــه طالبــة للتدريــب وفق فريــق مدربــي دائــرة العطاءات 

الحكوميــة املتخصصيــن بذلك .  

)JONEPS( بناء القدرات والتدريب - نظام الشراء اإللكتروني األردني
- اطلقــت دائــرة العطــاءات الحكوميــة التشــغيل التجريبــي لنظــام الشــراء اإللكترونــي 
)JONEPS( يف 2020/10/1. وقــد قامــت الدائــرة لتســجيل والتدريــب ىلع الســير بإجــراءات العطــاءات 
إلكترونيــا وبالتــوازي مــع إجــراءات العمــل الورقــي املتبــع حاليــا لــكل مــن مقدمــي الخدمــات الفنيــة 

ــن والجهــات الطالبــة ىلع النظــام واملقاولي
ــي  ــراء اإللكترون ــام الش ــب ىلع نظ ــة التدري ــة بمتابع ــاءات الحكومي ــرة العط ــتقوم دائ و س
األردنــي )JONEPS( لكافــة الجهــات الــذي توقــف بســبب جائحــة كورنــا مــن خــال التدريــب عــن بعــد .

التوعية واإلعالم 
-  نشــر نظــام املشــتريات الحكوميــة  والتعليمــات الصــادرة بموجبــه ىلع موقــع دائــرة 

العطــاءات الحكوميــة .
إعــداد مطويــة خاصــة بنظــام الشــراء اإللكترونــي  تــم توزيعهــا يف معــرض البنــاء الدولــي   -
ــري  ــت ويج ــد  الكوي ــي املنعق ــد الدول ــدوق النق ــر صن ــان ومؤتم ــد يف عم ــر املنعق ــث عش الثال
ــع  ــة ويف جمي ــاءات الحكومي ــرة العط ــة دائ ــون بمراجع ــن يقوم ــن الذي ــا ىلع املناقصي توزيعه

ــة . ــات التدريبي الورش
املشــاركة بأعمــال املعــرض الدولــي للبنــاء واإلنشــاء وذلــك بإعــداد مطويــة خاصــة بنظــام   -

الشــراء اإللكترونــي األردنــي وعــرض تقديمــي واألعــان عــن النظــام .
نشــر إعــان تعريفــي خــاص بتطبيــق نظــام الشــراء اإللكترونــي األردنــي ىلع كل مــن موقع   -

دائــرة العطــاءات الحكوميــة ونشــرة توعويــة ىلع موقــع حكومتــي بخدمتي.
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بناء القدرات والتدريب

بناء القدرات والتدريب - نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019
- واصلــت دائــرة العطــاءات الحكوميــة ورشــاتها التدريبيــة لنظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم 
)28( لســنة 2019 ملديريــات ومكاتــب أشــغال املحافظــات يف مبنــى وزارة األشــغال العامة واالســكان 
ــم  ــلطة أقلي ــي ، س ــزي األردن ــك املرك ــن البن ــة يف كل م ــب متخصص ــات تدري ــت بورش ــا وقام ، كم
البتــراء ، شــركة ميــاه األردن وبنــك تنميــة املــدن والقــرى بالتعــاون مــع وزارة اإلدارة املحليــة خــال 

العــام 2020 . 
كمــا تســعى إلدامــة التدريــب لــكل جهــه طالبــة للتدريــب وفق فريــق مدربــي دائــرة العطاءات 

الحكوميــة املتخصصيــن بذلك .  

)JONEPS( بناء القدرات والتدريب - نظام الشراء اإللكتروني األردني
- اطلقــت دائــرة العطــاءات الحكوميــة التشــغيل التجريبــي لنظــام الشــراء اإللكترونــي 
)JONEPS( يف 2020/10/1. وقــد قامــت الدائــرة لتســجيل والتدريــب ىلع الســير بإجــراءات العطــاءات 
إلكترونيــا وبالتــوازي مــع إجــراءات العمــل الورقــي املتبــع حاليــا لــكل مــن مقدمــي الخدمــات الفنيــة 

ــن والجهــات الطالبــة ىلع النظــام واملقاولي
ــي  ــراء اإللكترون ــام الش ــب ىلع نظ ــة التدري ــة بمتابع ــاءات الحكومي ــرة العط ــتقوم دائ و س
األردنــي )JONEPS( لكافــة الجهــات الــذي توقــف بســبب جائحــة كورنــا مــن خــال التدريــب عــن بعــد .

التوعية واإلعالم 
-  نشــر نظــام املشــتريات الحكوميــة  والتعليمــات الصــادرة بموجبــه ىلع موقــع دائــرة 

العطــاءات الحكوميــة .
إعــداد مطويــة خاصــة بنظــام الشــراء اإللكترونــي  تــم توزيعهــا يف معــرض البنــاء الدولــي   -
ــري  ــت ويج ــد  الكوي ــي املنعق ــد الدول ــدوق النق ــر صن ــان ومؤتم ــد يف عم ــر املنعق ــث عش الثال
ــع  ــة ويف جمي ــاءات الحكومي ــرة العط ــة دائ ــون بمراجع ــن يقوم ــن الذي ــا ىلع املناقصي توزيعه

ــة . ــات التدريبي الورش
املشــاركة بأعمــال املعــرض الدولــي للبنــاء واإلنشــاء وذلــك بإعــداد مطويــة خاصــة بنظــام   -

الشــراء اإللكترونــي األردنــي وعــرض تقديمــي واألعــان عــن النظــام .
نشــر إعــان تعريفــي خــاص بتطبيــق نظــام الشــراء اإللكترونــي األردنــي ىلع كل مــن موقع   -

دائــرة العطــاءات الحكوميــة ونشــرة توعويــة ىلع موقــع حكومتــي بخدمتي.
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دائرة العطاءات الحكومية
)JONEPS ( نظام الشراء االلكتروني االردني

مقدمة :-
ــورات   ــة التط ــات مواكب ــتمر لغاي ــر املس ــة  ىلع التطوي ــاءات الحكومي ــرة العط ــل دائ     تعم
ــرة  ــت الدائ ــة تبن ــذه الغاي ــا له ــة  وتحقيق ــفافية والعدال ــر الش ــق أىلع معايي ــة   وتحقي العاملي
ــث  ــي حي ــن محــاور اإلصــاح املال ــذي يعــد محــورًا اساســيا  م ــي ال التوجــه نحــو الشــراء االلكترون
تضمــن البرنامــج التنفيــذي للســنوات )2015 -2017(  مشــروع الشــراء اإللكترونــي والــذي نفــذ بمنحــة 

ــي  ــون دوالر امريك ــة )8.5( ملي ــة )KOICA ( بقيم ــة الكوري ــاون الدولي ــة التع ــن وكال م

الهدف من النظام 
ــراءات  ــة إج ــمل أتمت ــب يش ــات محوس ــام معلوم ــف نظ ــر وتوظي ــى تطوي ــام ال ــدف النظ به
ــر الشــراء املركزيــة و كذلــك  ــة العطــاءات الحكوميــة األردنيــة املنفــذة مــن قبــل دوائ طــرح وإحال
أتمتــة إجــراءات العقــود واختتــام املشــاريع  مــن قبــل أصحــاب  العمــل ترســيخا ملبــاديء الشــفافية 
ــد   ــت والجه ــرا للوق ــة وتوفي ــرية واملادي ــوارد البش ــل للم ــتخدام األمث ــة . واإلس ــة والنزاه والعدال

ــة.  ــة فاعل واملــوارد ضمــن إدارة حكومي

الجهات املكلفة بإنشاء وتطبيق النظام 
أســندت  مهــام إنشــاء وتطويــر نظــام  الشــراء االلكترونــي االردنــي ) JONEPS( إلــى الشــركة 
ــل جهــات الشــراء الرئيســية يف  ــي يمث ــق اردن ــة املطــورة )KTNET(  وبالتنســيق مــع فري الكوري
األردن أنيــط بــه مهــام املشــاركة يف إنشــاء النظــام  بمــا يحقــق أحــكام وشــروط تشــريعات الشــراء 

الناظمــة للمشــتريات الحكوميــة.

) JONEPS( مميزات نظام الشراء االلكتروني االردني
ــر الشــراء  ــدار  مــن قبــل  دوائ ــة واحــدة لجميــع املشــتريات الحكوميــة التــي ت ــر بواب - توفي
ــة  ــة – مرحل ــة الثاني ــترية يف املرحل ــات املش ــي الجه ــى باق ــى وال ــة األول ــة يف املرحل املركزي

ــار.  اإلنتش
- توفير الوقت والجهد والكلفة من خال تقصير دورة املشتريات.

-  هندسة إجراءات  املشتريات الحكومية وزيادة فعاليتها  .
 ) SMEs ( اســتفادة قطاعــات األعمــال والحكومــة  واملنشــآت الصغيــرة واملتوســطة -

املعلومــات  وتكنولوجيــا 
) PPP( ترسيخ مفهوم التشاركية بين القطاع العام والخاص -
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دائرة العطاءات الحكومية
)JONEPS ( نظام الشراء االلكتروني االردني

مقدمة :-
ــورات   ــة التط ــات مواكب ــتمر لغاي ــر املس ــة  ىلع التطوي ــاءات الحكومي ــرة العط ــل دائ     تعم
ــرة  ــت الدائ ــة تبن ــذه الغاي ــا له ــة  وتحقيق ــفافية والعدال ــر الش ــق أىلع معايي ــة   وتحقي العاملي
ــث  ــي حي ــن محــاور اإلصــاح املال ــذي يعــد محــورًا اساســيا  م ــي ال التوجــه نحــو الشــراء االلكترون
تضمــن البرنامــج التنفيــذي للســنوات )2015 -2017(  مشــروع الشــراء اإللكترونــي والــذي نفــذ بمنحــة 
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- تحديث التشريعات الناظمة لعمليات املشتريات الحكومية وخصوصا اإللكترونية. 
- الحد من الشكاوي والتظلمات  .
- تحديث البنية التحتية الرقمية.

- متوافق مع ممارسات الشراء العاملية اإللكترونية الفضلى.
- الربط االلكتروني مع الشركاء  الرئيسيين املشاركين يف عمليات الشراء .

- شمول جميع أنواع  املشتريات الحكومية من أشغال ولوازم وخدمات.
- تغطيــة جميــع أســاليب املشــتريات الحكوميــة والتي تشــمل املناقصات العامــة واملحدودة 

والتأهيل املســبق واســتقطاب رســائل االهتمام.
- بنــاء القــدرات مــن خال اســتخدام  نظام الشــراء اإللكترونــي األردني )JONEPS( واملشــاركة 
ــة يف  ــة الناجح ــة واالقليمي ــارب العاملي ــاع ىلع التج ــة واالط ــة املتخصص ــورش التدريبي يف ال

مجــال الشــراء االلكترونــي .
االطراف املعنية
 العاقةالجهات املعنيةالرقم

1

دوائر الشراء املركزية
دائرة العطاءات الحكومية

دائرة املشتريات الحكومية
وزارة االشغال العامة واالسكان

املستخدمين الرئيسسين

 الجهات املستفيدةالوزارات والدوائر الحكومية2

الجهات املزودةمنشآت القطاع الخاص3

4

 جهات حكومية ذات ارتباط
) External Linkage( إجرائي/وظيفي

التبادل االلكتروني لاجراءات

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات

التعريف االلكتروني

 مركز تكنولوجيا املعلومات 
الوطني

استضافة االجهزة واملعدات

السجل التجاري للمنشآت الفرديةوزارة الصناعة والتجارة

السجل التجاري للشركاتدائرة مراقبة الشركات

املخصصات املالية وزارة املالية

رخصة املهنامانة عمان الكبرى

)JONEPS ( نطاق عمل نظام الشراء االلكتروني األردني
ــن  ــراءات كل م ــات وإج ــي ) JONEPS( ىلع عملي ــي األردن ــراء االلكترون ــام  الش ــتمل نظ يش

ــة  : ــة  التالي ــة الفرعي األنظم
 )e-Bidding (  ا-   الطرح واالحالة  االلكتروني

) e-Contracting( 2-  التعاقد االلكتروني
)e-Shopping ( 3-  التسوق االلكتروني
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) e-Catalogue( 4-  الدليل االلكتروني
)E-Archiving ( 5-  األرشفة االلكترونية

)Portal System ( 6-  إدارة البوابة
)  Organization Management(  7-  إدارة املؤسسات

)   Supplier Performance Management ( 8-  إدارة املوردين
 )  Users Management( 9-  إدارة املستخدمين

) External Linkage( 10-  إدارة الربط الخارجي
) e-Procurement Statistic( 11-  اإلحصاء اإللكتروني

 ) e-Documents Delivery ( 12- تسليم الوثائق اإللكتروني
) Call Center( 13- مركز االتصاالت

)e-Bidding( وظائف النظام الفرعي الطرح واإلحاله اإللكتروني
• إعداد الخطط الشرائية.

• إعداد طلب الطرح من قبل الجهات الطالبة ومرفقاته.
إدارة طلب الطرح من قبل الجهة املشترية وتشمل مراجعة الوثائق وطلب تعديلها.  •

• إعداد دعوة العطاء او التأهيل املسبق.
• نشر العطاء وتشفيره.

• تقديم االستيضاحات وإعداد الرد ىلع االستيضاحات.
• اصدار املاحق .
• تقديم العروض.

• تقديم الكفاالت ودفع ثمن نسخة العطاء.
• فتح العروض وفك التشفير.

• تقييم العروض .
• إحالة العطاء.
• إعادة الطرح.
الغاء العطاء   •

- صــدرت بموجــب أحــكام النظــام تعليمــات الشــراء اإللكترونــي لســنة 2019 ، صــادر بمقتضــى 
البنــد )1( مــن الفقــرة )ز( مــن املــادة )3( واملــادة )110( مــن نظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم )28( 

لســنة 2019. 
- وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم )5614( تاريخ 2020/1/2 . 
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الخاتمة
يرجــى مــن  تطبيــق  نظــام الشــراء اإللكترونــي األردنــي  بنــاء منظومــة معلومــات لحوســبة 
وتنظيــم قطــاع املشــتريات الحكوميــة متوائمــة مــع التشــريعات العامليــة واملمارســات الفضلــى  
تســاهم يف  تحفيــز النمــو االقتصــادي األردني وجــذب التمويل العاملــي وتعزيز التنمية املســتدامة 
وفتــح أســواق مشــتريات عامليــة وإقليميــة أمــام املناقــص األردنــي وتحقيــق مســتويات عليــا مــن 

النزاهــة والشــفافية والعدالــة واملســآلة وترشــيد النفقــات العامــة وضبطهــا . 

ــي  ــراء اإللكترون ــام الش ــي لنظ ــغيل التجريب ــة التش ــاءات الحكومي ــرة العط ــت دائ ــد أطلق وق
ــتكمال  ــام واس ــة النظ ــن جاهزي ــق م ــيتم التحق ــث س ــي ) JONEPS ( يف 2020/10/1 ، حي األردن
الربــط الخارجــي ) External Linkage ( مــع املؤسســات الخارجيــة . وقــد تــم إجــراء ورشــات توعويــة 
ــن والشــركاء ذوي العاقــة ومختصــي  ــكل مــن املناقصي ــة  بخصــوص اســتخدام النظــام ل وتدريبي

ــدى الجهــات املشــترية واملســتفيدة  . الشــراء ل
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مع تحيات
مديريــة تطوير األداء املؤسســي

قسم الدراسات واملعلومات
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الربــط الخارجــي ) External Linkage ( مــع املؤسســات الخارجيــة . وقــد تــم إجــراء ورشــات توعويــة 
ــن والشــركاء ذوي العاقــة ومختصــي  ــكل مــن املناقصي ــة  بخصــوص اســتخدام النظــام ل وتدريبي

ــدى الجهــات املشــترية واملســتفيدة  . الشــراء ل

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2020

299

مع تحيات
مديريــة تطوير األداء املؤسســي

قسم الدراسات واملعلومات


