
دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 129

العطاءات المركزية المحالة

الفصـل السادس

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 128

العطاءات احملالة خالل فترة
من تاريخ 2018/1/1 إلى تاريخ 2018/12/31

التمويل: منحة خليجية

نسبة التمويل: %100           

قيمة التمويلقيمة اإلحالةتاريخ اإلحالةجهة التمويلاجلهة املالكةاسم العطاءرقم العطاء

إنشاء مركز صحي الربايعة األولى لواء دير عال 2017/34
محافظة البلقاء

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية 
العربية

2018/4/23531103.24531103.24

2018/45
تنفيذ التقاطعات املرورية على الطرق النافذة يف 
مرج  االرسال/احلرية/تقاطع  تقاطع  العاصمة: 

احلمام/تقاطع جاوا/خريبة السوق

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2018/11/2135181589.535181589.5

الكرامة/الركبان/احلدالت 2018/54 معبر  طريق  إنشاء 
احلدودي )احلزمة الثانية-الركبان احلالت(

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2018/10/2198872109887210

الكرامة/الركبان/احلدالت 2018/53 معبر  طريق  إنشاء 
احلدودي )احلزمة األولى-الركبان احلالت(

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2018/11/2193095809309580

االشراف على تنفيذ مدرسة الذهيبة الشرقية 2017/32
االساسية املختلطة محافظة العاصمة

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية
2018/5/14187806187806

مشروع تنفيذ الصرف احلي/ التطوير احلضري 2018/19
محافظة الطفيلة حزمة رقم )1( اسكان العيص

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية
2018/9/2353637.4353637.4

2017/19

عطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
التنفيذ ملشروع توسعة وحتديث قسم االسعاف 
والطوارئ يف كل من مستشفى االميرة بديعة/

اربد/مستشفى االمير حسني-البلقاء

سلطة املياه

الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية 
العربية الثالثة

2018/4/2466241.37966241.379

2017/49
االساسية  الشرقية  الذهيبة  مدرسة  أنشاء 
)مشاريع  العاصمة  املختلطة/املوقر/محافظة 

منحة الصندوق الكويتي العربية(

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية 
العربية

2018/7/261963450.041963450.04

2017/50

عطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
يف  قائمة  مباني  تأهيل  إعادة  ملشروع  التنفيذ 
الصندوق  منحة  )مشاريع  البشير  مستشفى 

الكويتي العربية الثالثة(

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية 
العربية الثالثة

2018/8/89996099960

املستشفى 2018/29 دوار  الشمال من  ناقل  مشروع خط 
2018/12/31461652.65461652.65سلطة املياهملثلث راكني/محافظة الكرك

املجموع 58041240.209   
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العطاءات املركزية التي مت إحالتها لعام 2017

املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء

اجلديد 116/2016 عمان  جمرك  مشروع  أعمال  تنفيذ 
شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه 23/1/201793322313.470املاضونة

للمقاوالت

بسمة 120/2016 االميرة  مستشفى  تنفيذ  على  االشراف 
2556240 دوالر امريكي23/1/2017اجلديد/ محافظة اربد

ائتالف شركة اخلدمات االستشارية 
السعودية لالستشارات الهندسية )سعود 

كونسلت( مع دار العمران للتخطيط 
والعمارة والهندسة

االشراف على مشروع تأهيل وحتسني الطريق 126/2016
1496800 دوالر امريكي24/1/2017الصحراوي R15 اجلزء األول

ائتالف املركز املتطور لالستشارات 
الهندسية مع شركة احتاد املستشارين 

للهندسة والبيئة

االشراف على مشروع تأهيل وحتسني الطريق 127/2016
1840479.84 دوالر امريكي24/1/2017الصحراوي R15 اجلزء الثاني

ائتالف املهندس نزار كردي لالستشارات 
الهندسية مع دار العمران للبنية التحتية 

والبيئة

االشراف على مشروع تأهيل وحتسني الطريق 128/2016
1638378 دوالر امريكي24/1/2017الصحراوي R15 اجلزء الثالث

ائتالف خطيب وعلمي لالستشارات 
الهندسية مع شركة ارابتك جردانه 

مهندسون ومعماريون

شركة حسن خمش وشريكه26/1/2017650891.530توسعة مركز صحي النصر/محافظة العاصمة174/2016

انشاء مدرسة اخلريبة االساسية املختلطة/لواء 121/2016
التقنية املتجددة للمقاوالت/شركة داوود 20/2/20171398726.518بني كنانة/محافظة اربد

والزواوي

للبنات/محافظة 99/2016 الثانوية  امرع  مدرسة  انشاء 
شركة سمير خشان وشركاه22/2/20171496015.090الكرك

163/مبادرة/2016 
)مبادرات ملكية 

سامية(

والسوق  اليدوية  احلرف  تدريب  مركز  انشاء 
شركة رامي زيادين وشركاه/رامي زيادين )338790.040( 19/3/2017التقليدية - اجلزء)ب(/محافظة معان

وشركاه للمقاوالت

الثانوية 105/2016 أمرع  مدرسة  تنفيذ  على  اإلشراف 
مكتب ديران ومصري مهندسون )141232( 21/3/2017للبنات/ محافظـة الكـرك

مستشارون

الضخ يف 173/2016 تأهيل محطات  اعادة  تنفيذ مشروع 
)1452264( 27/3/2017االغوار الشمالية والوسطى

االئتالف ))شركة االعمال العربية 
للتعهدات ذ.م.م/مؤسسة األعمال العربية 

للتعهدات( مع )شركة فاز للمقاوالت 
االنشائية ذ.م.م((

6/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

احلسني  )الشريف  الكبير  معان  مسجد  تنفيذ 
املؤسسة املركزية للمقاوالت/ماهر جرار )3088282.206( 29/3/2017بن علي(

وشركاه

4/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

شركة يوسف محمد البستنجي وشركاه/)529029.280( 30/3/2017تنفيذ مركز صحي البنيات/محافظة العاصمة
البتير للمقاوالت

115/مبادرة/2016

)مبادرات ملكية 
سامية(

اإلشراف على اعمال املرحلة )2 ب( ملبنى مركز 
يف  التراثي  واملعرض  اليدوية  احلرف  تدريب 

محافظة معان 
شركة ركن الهندسة)47457.964( 30/3/2017

176/مبادرة/2016

)مبادرات ملكية 
سامية(

إنشاء مدرسة ابن زهر الثانوية للبنني/محافظة 
شركة حسن خمش وشريكه)1904079.886( 4/4/2017العاصمة

جمرك 8/2017 مشروع  أعمال  تنفيذ  على  االشراف 
)2881572.800( 13/4/2017عمان اجلديد/املاضونة

االئتالف )دار العمران للبنية التحتية 
والبيئة مهندسون مستشارون مع 

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة 
والهندسة(
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
17/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

انشاء مبنى قاعة متعددة االغراض لصالح نادي 
مؤسسة نواخذ االردن للمقاوالت/محمود )343861.270( 17/7/2017الشهابية/محافظة الكرك

عوض عودة العليني القرالة

إنشاء هنجر حلفظ وتوزيع األعالف يف الربة/ 15/2017
شركة سالم ذياب الطراونة واوالده )677611( 19/7/2017محافظة الكرك

18/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

انشاء مركز تربية لذوي االحتياجات اخلاصة / 
شركة باب احلارة للمقاوالت ذ.م.م)676342.750( 26/7/2017االغوار اجلنوبية

29/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

العطاء   ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
شركة بيطار مهندسون مستشارون)378189.200( 31/7/2017ملشروع انشاء مستشفى مادبا اجلديد/مادبا

165/2016
 )165/2014( رقم  املركزي  العطاء  استكمال 
املـدن  تنمية  بنك  مبنى  بتنفيـذ  واخلاص 

والقـرى/ محافظة العاصمة
شركة عوض داود الطراونه وشركاه)2921370.992( 31/7/2017

155/2015
تنفيذ مستشفى االميرة بسمة/محافظة اربد

)57593919.07( دوالر 9/8/2017
امريكي 

االئتالف )مؤسسة السيد علوي أسعد 
تونسي مع الشركة العربية الدولية 

لإلنشاءات واملقاوالت ذ.م.م(

26/2017
رقم  املركزي  العطاء  اعمال  استكمال 
 / االزرق  طريق  بتنفيذ  اخلاص   )181/2014(

البشرية
شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م)3470860( 21/8/2017

)390262.950( 29/8/2017أعمال البنية التحتية ملشروع إم اجلمال/املفرق 23/2017
االئتالف )شركة فؤاد وعمر الدويري 

وشركاهم مع شركة عمر محمد العمري 
وشريكه(

اعادة تأهيل الطريق الواصل بني مكب النفايات 10/2017
شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات/ابو )1170000( 30/8/2017اخلطرة والطريق اخلرساني

شريخ للمقاوالت

تأهيل مدخل باب املشتى يف مطار امللكة علياء 31/2017
شركة احمد داود الطراونة واوالده)397105.910( 12/9/2017الدولي

33/2017
مبنى  تأهيل  اعمال  تنفيذ  على  االشراف 
 )Contract 1( املالية  وزارة  دوائر  مجمع 

)Contract 2(و
الباحة لالستشارات الهندسية)795500( 25/9/2017

)32199635.34( دوالر 28/9/2017انشاء محطة تنقية الطفيلة112/2016
امريكي 

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م/شركة 
حسني عطية لالبنية واملقاوالت

1/2017

مشروع حتسني النظام املائي يف عمان )احلزمة 
سالية  قرية  يف  املياه  شبكات  انشاء  االولى(: 
احلق/ واسكان  عمان(  )جنوب  الرامة  وقرية 

منطقة شفا بدران )شمال عمان(

10/10/2017

)1840261.28( دوالر 
امريكي و)28( سنتاً غير 
شاماًل للضرائب والرسوم 
وشاماًل املبالغ االحتياطية 
والعمالة اليومية الواردة يف 

)Bill No.9(

االئتالف )الشركة العمرية للمقاوالت/
شركة احمد ابراهيم عبدالقادر وشريكته 

مع مؤسسة روزان للمقاوالت/احمد 
يوسف محمد عبدالقادر(/

 JV/Al Omaria Contracting
 Company With Rozan Est. for

Contracting

وزارة 27/2017 دوائر  مجمع  مبنى  تأهيل  اعادة  تنفيذ 
)Contract 1(  31/10/2017املالية )شركة ضرار الصرايرة واوالده/ضرار )27904439.380

الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات

وزارة 28/2017 دوائر  مجمع  مبنى  تأهيل  اعادة  تنفيذ 
)Contract 2(  31/10/2017املالية )شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م/)15075362.600

مؤسسة االعمال العربية للتعهدات

37/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

انشاء  نادي الشيخ  حسني الرياضي/محافظة 
شركة سليمان احلوري وشريكته/ التكوير )464052.150 ( 14/11/2017اربد )املرحلة االولى – مبنى النادي(

للهندسة واملقاوالت
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء

االشراف على تنفيذ مدرسة اخلريبة األساسية 9/2017
مكتب املهندس جمال الشخشير)161022( 17/4/2017املختلطة /لواء بني كنانة/محافظة اربد

7/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

صحي  مركز  وحتديث  توسعة  على  االشراف 
مكتب وهيب مدانات)193510( 20/4/2017االميرة بسمة/محافظة العقبة

145/2016
االساسية  راشد  االمير  مدرسة ضاحية  تنفيذ 

شركة اجلبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م)2258258.745( 24/7/2017املختلطة/ايدون/محافظة اربد

184/2016

األمير  ضاحية  مدرسة  تنفيذ  على  اإلشراف 
ايدون/محافظة  املختلطة/  األساسية  راشد 

دارة عمان العربية للهندسة)192431( 24/4/2017اربد

محطات 177/2016 تأهيل  اعادة  مشروع  على  االشراف 
شركة ركن الهندسة98664( 24/4/2017الضخ يف االغوار الشمالية والوسطى

144/2016
عند  التفتيش  ونقطة  األمني  اجلدار  تنفيذ 
مدخل كبار الزوار )VIP( يف مطار امللكة علياء 

الدولي
3/5/2017

)766174( شاملة البنود 
االختيارية بقيمة )1500( 

دينار

مؤسسة النهوض لإلنشاءات الهندسية/
مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 151/2016
شركة قعوار للطاقة)215500( 1/6/2017الشمسية ملبنى مؤسسة التدريب املهني

شركة باب احلارة للمقاوالت)567107.120( 11/6/2017توسعة مركـز صحـي الديسـة/محافظة العقبــة 147/2016

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 172/2016
شركة شمس املستقبل ألنظمة الطاقة )171000( 13/6/2017الشمسية ملبنى وزارة اخلارجية

املتجددة

14/2017
رقم  املركزي  العطاء  اعمال  استكمال 
تأهيل  وإعادة  بصيانة  اخلاص   )258/2014(

شارع امللكة نور / الزرقاء
شركة أبو شريخ للطرق واحلفريات/أبو )2596412( 13/6/2017

شريخ للمقاوالت

12/2017

مدينة  توسعة  ملشروع  التحتية  البنية  أعمال 
املجد/الزرقاء )تنفيذ اجلزء الثالث من املرحلة 
األولى باإلضافة الى تنفيذ األعمال املتبقية يف 

اجلزء األول من املرحلة األولى(

15/6/2017 )758363.500(
االئتالف )شركة احمد داود الطراونة 

واوالده مع مؤسسة محمد احمد 
الطراونة للمقاوالت(

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي )R15( اجلزء 123/2016
19/6/2017االول 

)75485000( دوالر امريكي 
شاماًل للمبالغ االحتياطية 

وغير شامل للضرائب 
والرسوم 

االئتالف )شركة العيوني لالستثمار 
واملقاوالت مع شركة االوسط للمقاوالت 
ذ.م.م مع شركة احمد يوسف الطراونة 

وشريكه ذ.م.م(

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي )R15( اجلزء 124/2016
19/6/2017الثاني 

)91611281( دوالر امريكي 
شاماًل للمبالغ االحتياطية 

وغير شامل للضرائب 
والرسوم

االئتالف )شركة سعد املبطي وشريكه 
للمقاوالت مع شركة اآلليات العامة مع 

شركة املشاريع املتحدة(

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي )R15( اجلزء 125/2016
19/6/2017الثالث 

)56942222.39( دوالر 
امريكي شاماًل للمبالغ 
االحتياطية وغير شامل 

للضرائب والرسوم

االئتالف )مؤسسة راشد للمقاوالت مع 
مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام 
الهويدي وفريد حتر مع شركة ابو شريخ 
للطرق واحلفريات/ابو شريخ للمقاوالت(

5/2017
املمولة  املدارس  تنفيذ  مشروع  ادارة  عطاء 
السعودية من خالل  العربية  اململكة  مبنحة من 

الصندوق السعودي للتنمية
13/7/2017

)1700000( مليون 
وسبعمائة الف دوالر امريكي 
شاماًل للمبالغ االحتياطية 
ومعفاة من جميع الضرائب 
والرسوم مبا يف ذلك رسوم 

الطوابع

شركة الدار الدولية للهندسة

)DAR Engineering( 
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
17/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

انشاء مبنى قاعة متعددة االغراض لصالح نادي 
مؤسسة نواخذ االردن للمقاوالت/محمود )343861.270( 17/7/2017الشهابية/محافظة الكرك

عوض عودة العليني القرالة

إنشاء هنجر حلفظ وتوزيع األعالف يف الربة/ 15/2017
شركة سالم ذياب الطراونة واوالده )677611( 19/7/2017محافظة الكرك

18/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

انشاء مركز تربية لذوي االحتياجات اخلاصة / 
شركة باب احلارة للمقاوالت ذ.م.م)676342.750( 26/7/2017االغوار اجلنوبية

29/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

العطاء   ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
شركة بيطار مهندسون مستشارون)378189.200( 31/7/2017ملشروع انشاء مستشفى مادبا اجلديد/مادبا

165/2016
 )165/2014( رقم  املركزي  العطاء  استكمال 
املـدن  تنمية  بنك  مبنى  بتنفيـذ  واخلاص 

والقـرى/ محافظة العاصمة
شركة عوض داود الطراونه وشركاه)2921370.992( 31/7/2017

155/2015
تنفيذ مستشفى االميرة بسمة/محافظة اربد

)57593919.07( دوالر 9/8/2017
امريكي 

االئتالف )مؤسسة السيد علوي أسعد 
تونسي مع الشركة العربية الدولية 

لإلنشاءات واملقاوالت ذ.م.م(

26/2017
رقم  املركزي  العطاء  اعمال  استكمال 
 / االزرق  طريق  بتنفيذ  اخلاص   )181/2014(

البشرية
شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م)3470860( 21/8/2017

)390262.950( 29/8/2017أعمال البنية التحتية ملشروع إم اجلمال/املفرق 23/2017
االئتالف )شركة فؤاد وعمر الدويري 

وشركاهم مع شركة عمر محمد العمري 
وشريكه(

اعادة تأهيل الطريق الواصل بني مكب النفايات 10/2017
شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات/ابو )1170000( 30/8/2017اخلطرة والطريق اخلرساني

شريخ للمقاوالت

تأهيل مدخل باب املشتى يف مطار امللكة علياء 31/2017
شركة احمد داود الطراونة واوالده)397105.910( 12/9/2017الدولي

33/2017
مبنى  تأهيل  اعمال  تنفيذ  على  االشراف 
 )Contract 1( املالية  وزارة  دوائر  مجمع 

)Contract 2(و
الباحة لالستشارات الهندسية)795500( 25/9/2017

)32199635.34( دوالر 28/9/2017انشاء محطة تنقية الطفيلة112/2016
امريكي 

شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م/شركة 
حسني عطية لالبنية واملقاوالت

1/2017

مشروع حتسني النظام املائي يف عمان )احلزمة 
سالية  قرية  يف  املياه  شبكات  انشاء  االولى(: 
احلق/ واسكان  عمان(  )جنوب  الرامة  وقرية 

منطقة شفا بدران )شمال عمان(

10/10/2017

)1840261.28( دوالر 
امريكي و)28( سنتاً غير 
شاماًل للضرائب والرسوم 
وشاماًل املبالغ االحتياطية 
والعمالة اليومية الواردة يف 

)Bill No.9(

االئتالف )الشركة العمرية للمقاوالت/
شركة احمد ابراهيم عبدالقادر وشريكته 

مع مؤسسة روزان للمقاوالت/احمد 
يوسف محمد عبدالقادر(/

 JV/Al Omaria Contracting
 Company With Rozan Est. for

Contracting

وزارة 27/2017 دوائر  مجمع  مبنى  تأهيل  اعادة  تنفيذ 
)Contract 1(  31/10/2017املالية )شركة ضرار الصرايرة واوالده/ضرار )27904439.380

الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات

وزارة 28/2017 دوائر  مجمع  مبنى  تأهيل  اعادة  تنفيذ 
)Contract 2(  31/10/2017املالية )شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م/)15075362.600

مؤسسة االعمال العربية للتعهدات

37/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

انشاء  نادي الشيخ  حسني الرياضي/محافظة 
شركة سليمان احلوري وشريكته/ التكوير )464052.150 ( 14/11/2017اربد )املرحلة االولى – مبنى النادي(

للهندسة واملقاوالت
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء

االشراف على تنفيذ مدرسة اخلريبة األساسية 9/2017
مكتب املهندس جمال الشخشير)161022( 17/4/2017املختلطة /لواء بني كنانة/محافظة اربد

7/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

صحي  مركز  وحتديث  توسعة  على  االشراف 
مكتب وهيب مدانات)193510( 20/4/2017االميرة بسمة/محافظة العقبة

145/2016
االساسية  راشد  االمير  مدرسة ضاحية  تنفيذ 

شركة اجلبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م)2258258.745( 24/7/2017املختلطة/ايدون/محافظة اربد

184/2016

األمير  ضاحية  مدرسة  تنفيذ  على  اإلشراف 
ايدون/محافظة  املختلطة/  األساسية  راشد 

دارة عمان العربية للهندسة)192431( 24/4/2017اربد

محطات 177/2016 تأهيل  اعادة  مشروع  على  االشراف 
شركة ركن الهندسة98664( 24/4/2017الضخ يف االغوار الشمالية والوسطى

144/2016
عند  التفتيش  ونقطة  األمني  اجلدار  تنفيذ 
مدخل كبار الزوار )VIP( يف مطار امللكة علياء 

الدولي
3/5/2017

)766174( شاملة البنود 
االختيارية بقيمة )1500( 

دينار

مؤسسة النهوض لإلنشاءات الهندسية/
مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 151/2016
شركة قعوار للطاقة)215500( 1/6/2017الشمسية ملبنى مؤسسة التدريب املهني

شركة باب احلارة للمقاوالت)567107.120( 11/6/2017توسعة مركـز صحـي الديسـة/محافظة العقبــة 147/2016

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 172/2016
شركة شمس املستقبل ألنظمة الطاقة )171000( 13/6/2017الشمسية ملبنى وزارة اخلارجية

املتجددة

14/2017
رقم  املركزي  العطاء  اعمال  استكمال 
تأهيل  وإعادة  بصيانة  اخلاص   )258/2014(

شارع امللكة نور / الزرقاء
شركة أبو شريخ للطرق واحلفريات/أبو )2596412( 13/6/2017

شريخ للمقاوالت

12/2017

مدينة  توسعة  ملشروع  التحتية  البنية  أعمال 
املجد/الزرقاء )تنفيذ اجلزء الثالث من املرحلة 
األولى باإلضافة الى تنفيذ األعمال املتبقية يف 

اجلزء األول من املرحلة األولى(

15/6/2017 )758363.500(
االئتالف )شركة احمد داود الطراونة 

واوالده مع مؤسسة محمد احمد 
الطراونة للمقاوالت(

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي )R15( اجلزء 123/2016
19/6/2017االول 

)75485000( دوالر امريكي 
شاماًل للمبالغ االحتياطية 

وغير شامل للضرائب 
والرسوم 

االئتالف )شركة العيوني لالستثمار 
واملقاوالت مع شركة االوسط للمقاوالت 
ذ.م.م مع شركة احمد يوسف الطراونة 

وشريكه ذ.م.م(

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي )R15( اجلزء 124/2016
19/6/2017الثاني 

)91611281( دوالر امريكي 
شاماًل للمبالغ االحتياطية 

وغير شامل للضرائب 
والرسوم

االئتالف )شركة سعد املبطي وشريكه 
للمقاوالت مع شركة اآلليات العامة مع 

شركة املشاريع املتحدة(

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي )R15( اجلزء 125/2016
19/6/2017الثالث 

)56942222.39( دوالر 
امريكي شاماًل للمبالغ 
االحتياطية وغير شامل 

للضرائب والرسوم

االئتالف )مؤسسة راشد للمقاوالت مع 
مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام 
الهويدي وفريد حتر مع شركة ابو شريخ 
للطرق واحلفريات/ابو شريخ للمقاوالت(

5/2017
املمولة  املدارس  تنفيذ  مشروع  ادارة  عطاء 
السعودية من خالل  العربية  اململكة  مبنحة من 

الصندوق السعودي للتنمية
13/7/2017

)1700000( مليون 
وسبعمائة الف دوالر امريكي 
شاماًل للمبالغ االحتياطية 
ومعفاة من جميع الضرائب 
والرسوم مبا يف ذلك رسوم 

الطوابع

شركة الدار الدولية للهندسة

)DAR Engineering( 
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العطاءات املركزية التي مت إحالتها لعام 2018

املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
متفرقة 36/2017 صحي  صرف  خطوط  تنفيذ  مشروع 

البتراء  صندوقــية/لـــواء  وعبارة  وطريق 
)Package 4(

مؤسسة حنظلة للمقاوالت اإلنشائية/)925000( دينار 13/2/2018
فؤاد نوح سليمان عيسى

لذوي 52/مبادرة/2017 األغراض  متعددة  رياضية  صالة  إنشاء 
للمعاقني  النهضة  لنادي  اخلاصة  االحتياجات 

حركيا/محافظة اربد

18/2/2018

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 4/2018
الشمسية ملباني البنك املركزي عمان والعقبة

شركة سامي جبر وشريكته/انعام الشرق )310405.400( دينار18/3/2018
للطاقة الشمسية

بيطرية/محافظة 35/2017 عيادة  مبنى  مشروع  تنفيذ 
الكرك

)378444.02( ثالثمائة 19/3/2018
وثمانية وسبعون ألفا 

واربعمائة وأربعة وأربعون 
دينار و)20( فلس شامال 
املبلغ االحتياطي وقيمة 

العمالة احمللية 

شركة موسى محمود املعايطة وشركاه/ 
البتير للمقاوالت

دار العمران للبنية التحتية والبيئة)240100( دينار 19/3/2018االشراف على حتسني طريق العمقة/احلسينية14/2018

وقراها 2/2018 ناعور  ملنطقة  املائي  التزويد  حتسني 
)مشاريع مجالس احملافظات/الالمركزية(

شركة منير بوشه وشركاه/باريوم )325168.700( دينار 8/4/2018
للمقاوالت

)داخل 3/2018 باملياه  متفرقة  سكانية  جتمعات  خدمة 
احملافظات  مجالس  مشاريع  التنظيم(/ 

الالمركزية

شركة سيجما للمقاوالت االنشائية/)356950( دينار 8/4/2018
شركة احمد ديب محمد ابو حميد 

وشركاه

يف 6/2018 الصحي  الصرف  شبكات  توسعة  مشروع 
مناطق متفرقة من العاصمة/ مشاريع مجالس 

احملافظات الالمركزية - احلزمة رقم )2(

شركة وادي الطواحني للمقاوالت )1392900( دينار 9/4/2018
اإلنشائية ذ.م.م

يف 7/2018 الصحي  الصرف  شبكات  توسعة  مشروع 
مناطق متفرقة من العاصمة/ مشاريع مجالس 

احملافظات الالمركزية  -احلزمة رقم )3(

شركة احمد حيمور وشركاه)1241530( دينار 9/4/2018

دير 34/2017 /لواء  االولى  الربايعة  صحي  مركز  إنشاء 
عال/ محافظة البلقاء

مؤسسة يزيد الياصجني للمقاوالت )530113.240( دينار23/4/2018
االنشائية / يزيد شاكر مصطفى 

الياصجني

)ائتالف مؤسسة جاما للهندسة )13817575( دوالر امريكي 23/4/2018إنشاء وتأهيل مشروع زارا - ماعني185/2016
واملقاوالت/محمد عزمي عبداحلميد 

داري مجاهد مع شركة املشاريع املتحدة(

)JV – Gama Engineering and 
Contracting Establishment and 
United Enterprises Company(

عطــاء 19/2017 ووثائـق  والتصاميــم  الدراســات  اعداد 
التنفيذ ملشروع توسعة وحتديث قسم اإلسعاف 

والطوارئ يف كل من:

مستشفى األميرة بديعة/محافظة إربد

مستشفى األمير حسني/محافظة البلقاء

شركة االوائل لالستشارات الفنية )66241.379( دينار 24/4/2018
والهندسية )مكتب صبح لالستشارات 

الهندسية(

شركة عمر محمد العمري وشريكه)532117( دينار 29/4/2018إنشاء ومتديد شبكات املياه يف بيت راس )اخلمس(9/2018

استبدال شبكات املياه يف بلدتي سامتا وعفنا/12/2018
)مشاريع مجالس احملافظات  محافظة عجلون 

الالمركزية(

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك )385978.400( دينار 7/5/2018
ذ.م.م

مشروع متديد خط مياه اشتفينا-عنجرة/محافظة 13/2018
عجلون/ مشاريع مجالس احملافظات الالمركزية

شركة طارق العوامرة وشركاه/املهباش )493015( دينار 7/5/2018
للمقاوالت االنشائية
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
38/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

معان/محافظة  مدينة  يف  عامة  حديقة  إنشاء 
شركة خليل وخالد عيسى العقايلة)481300( 14/11/2017معان

املشروع الريادي لتنفيذ كفاءة الطاقة يف خمس 171/2016
شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م/)3948956.100( 15/11/2017مباني حكومية

مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت

املختلطة/21/2017 االساسية  عمراوة  مدرسة  انشاء 
شركة عوض داود الطراونة وشركاه)1324745.200( 22/11/2017محافظة اربد

3/2017

عطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
مستشفى  وحتديث  توسعة  ملشروع  التنفيذ 
األمير  ومستشفى  إربد  راية/محافظة  االميرة 

فيصل/محافظة الزرقاء

شركة بيطار مهندسون مستشارون)117264( 27/11/2017

على 25/2017 باإلشراف  اخلاصة  الهندسية  اخلدمات 
)يورو جروب لالستشارات الهندسية( )1651080( دوالر امريكي18/12/2017تنفيذ التقاطعات املرورية يف العاصمة عمان

)EURO Group(

شركة احمد داود الطراونه واوالده)1649999.225( 26/12/2017حتسني طريق العمقة/احلسينية51/2017

24/2017

حتديث الدراسات واجلدوى الفنية واالقتصادية 
العطاء  ووثائق  نهائية  وإعداد تصاميم  والبيئية 
التنفيذ  أعمال  على  واالشراف  اولى  كمرحلة 
 / مدين  سد  ملشروع  ثانية  كمرحلة  والصيانة 

محافظة الكرك  

27/12/20171049944.020

)احتاد املستشارين للهندسة والبيئة( 
 Consolidated Consultant for(
 Engineering & Environment

Group
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العطاءات املركزية التي مت إحالتها لعام 2018

املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
متفرقة 36/2017 صحي  صرف  خطوط  تنفيذ  مشروع 

البتراء  صندوقــية/لـــواء  وعبارة  وطريق 
)Package 4(

مؤسسة حنظلة للمقاوالت اإلنشائية/)925000( دينار 13/2/2018
فؤاد نوح سليمان عيسى

لذوي 52/مبادرة/2017 األغراض  متعددة  رياضية  صالة  إنشاء 
للمعاقني  النهضة  لنادي  اخلاصة  االحتياجات 

حركيا/محافظة اربد

18/2/2018

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 4/2018
الشمسية ملباني البنك املركزي عمان والعقبة

شركة سامي جبر وشريكته/انعام الشرق )310405.400( دينار18/3/2018
للطاقة الشمسية

بيطرية/محافظة 35/2017 عيادة  مبنى  مشروع  تنفيذ 
الكرك

)378444.02( ثالثمائة 19/3/2018
وثمانية وسبعون ألفا 

واربعمائة وأربعة وأربعون 
دينار و)20( فلس شامال 
املبلغ االحتياطي وقيمة 

العمالة احمللية 

شركة موسى محمود املعايطة وشركاه/ 
البتير للمقاوالت

دار العمران للبنية التحتية والبيئة)240100( دينار 19/3/2018االشراف على حتسني طريق العمقة/احلسينية14/2018

وقراها 2/2018 ناعور  ملنطقة  املائي  التزويد  حتسني 
)مشاريع مجالس احملافظات/الالمركزية(

شركة منير بوشه وشركاه/باريوم )325168.700( دينار 8/4/2018
للمقاوالت

)داخل 3/2018 باملياه  متفرقة  سكانية  جتمعات  خدمة 
احملافظات  مجالس  مشاريع  التنظيم(/ 

الالمركزية

شركة سيجما للمقاوالت االنشائية/)356950( دينار 8/4/2018
شركة احمد ديب محمد ابو حميد 

وشركاه

يف 6/2018 الصحي  الصرف  شبكات  توسعة  مشروع 
مناطق متفرقة من العاصمة/ مشاريع مجالس 

احملافظات الالمركزية - احلزمة رقم )2(

شركة وادي الطواحني للمقاوالت )1392900( دينار 9/4/2018
اإلنشائية ذ.م.م

يف 7/2018 الصحي  الصرف  شبكات  توسعة  مشروع 
مناطق متفرقة من العاصمة/ مشاريع مجالس 

احملافظات الالمركزية  -احلزمة رقم )3(

شركة احمد حيمور وشركاه)1241530( دينار 9/4/2018

دير 34/2017 /لواء  االولى  الربايعة  صحي  مركز  إنشاء 
عال/ محافظة البلقاء

مؤسسة يزيد الياصجني للمقاوالت )530113.240( دينار23/4/2018
االنشائية / يزيد شاكر مصطفى 

الياصجني

)ائتالف مؤسسة جاما للهندسة )13817575( دوالر امريكي 23/4/2018إنشاء وتأهيل مشروع زارا - ماعني185/2016
واملقاوالت/محمد عزمي عبداحلميد 

داري مجاهد مع شركة املشاريع املتحدة(

)JV – Gama Engineering and 
Contracting Establishment and 
United Enterprises Company(

عطــاء 19/2017 ووثائـق  والتصاميــم  الدراســات  اعداد 
التنفيذ ملشروع توسعة وحتديث قسم اإلسعاف 

والطوارئ يف كل من:

مستشفى األميرة بديعة/محافظة إربد

مستشفى األمير حسني/محافظة البلقاء

شركة االوائل لالستشارات الفنية )66241.379( دينار 24/4/2018
والهندسية )مكتب صبح لالستشارات 

الهندسية(

شركة عمر محمد العمري وشريكه)532117( دينار 29/4/2018إنشاء ومتديد شبكات املياه يف بيت راس )اخلمس(9/2018

استبدال شبكات املياه يف بلدتي سامتا وعفنا/12/2018
)مشاريع مجالس احملافظات  محافظة عجلون 

الالمركزية(

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك )385978.400( دينار 7/5/2018
ذ.م.م

مشروع متديد خط مياه اشتفينا-عنجرة/محافظة 13/2018
عجلون/ مشاريع مجالس احملافظات الالمركزية

شركة طارق العوامرة وشركاه/املهباش )493015( دينار 7/5/2018
للمقاوالت االنشائية
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
38/مبادرة/2017

)مبادرات ملكية 
سامية(

معان/محافظة  مدينة  يف  عامة  حديقة  إنشاء 
شركة خليل وخالد عيسى العقايلة)481300( 14/11/2017معان

املشروع الريادي لتنفيذ كفاءة الطاقة يف خمس 171/2016
شركة حسني عطية واوالده ذ.م.م/)3948956.100( 15/11/2017مباني حكومية

مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت

املختلطة/21/2017 االساسية  عمراوة  مدرسة  انشاء 
شركة عوض داود الطراونة وشركاه)1324745.200( 22/11/2017محافظة اربد

3/2017

عطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
مستشفى  وحتديث  توسعة  ملشروع  التنفيذ 
األمير  ومستشفى  إربد  راية/محافظة  االميرة 

فيصل/محافظة الزرقاء

شركة بيطار مهندسون مستشارون)117264( 27/11/2017

على 25/2017 باإلشراف  اخلاصة  الهندسية  اخلدمات 
)يورو جروب لالستشارات الهندسية( )1651080( دوالر امريكي18/12/2017تنفيذ التقاطعات املرورية يف العاصمة عمان

)EURO Group(

شركة احمد داود الطراونه واوالده)1649999.225( 26/12/2017حتسني طريق العمقة/احلسينية51/2017

24/2017

حتديث الدراسات واجلدوى الفنية واالقتصادية 
العطاء  ووثائق  نهائية  وإعداد تصاميم  والبيئية 
التنفيذ  أعمال  على  واالشراف  اولى  كمرحلة 
 / مدين  سد  ملشروع  ثانية  كمرحلة  والصيانة 

محافظة الكرك  

27/12/20171049944.020

)احتاد املستشارين للهندسة والبيئة( 
 Consolidated Consultant for(
 Engineering & Environment

Group
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
يف 37/2018 الصحة  لوزارة  مركزية  مستودعات  إنشاء 

ياجوز/محافظة  واملشتريات/  التزويد  مديرية 
الزرقاء

مؤسسة بشار الهندسية للمقاوالت/)1277134.735( دينار 12/8/2018
جمال كامل عزيز خليل

االتصاالت 42/2018 وزارة  ملبنى  التكيبيف  نظام 
   VRF وتكنولوجيا املعلومات

شركة ميم ميم سني للمقاوالت ذ.م.م)298738.800( دينار15/8/2018

الصحي/التطوير 19/2018 الصرف  خط  تنفيذ  مشروع 
 1 رقم  حزمة  الطفيلة  محافظة   – احلضري 

إسكان العيص

شركة احمد يوسف الشباطات واوألده)353637.400( دينار 2/9/2018

يف 5/2018 الصحي  الصرف  شبكات  توسعة  مشروع 
مناطق متفرقة من العاصمة/ مشاريع مجالس 

احملافظات الالمركزية – احلزمة رقم )1(

مؤسسة كروان للمقاوالت/شركة جوزيف )1536360( دينار 10/9/2018
هالل وشركاه

طريق 66/2018 واستكمال  وتعبيد  وتوسعة  إنشاء  إعادة 
اخلالدية/املفرق

شركة فؤاد  وعمر  الدويري وشركاهم)1092630( دينار13/9/2018

اربد 11/2018 مدينة  يف  صحي  صرف  متفرقات  تنفيذ 
اربد  الرمثا/محافظة  ولواء  عبيد  بني  ولواء 

)مشاريع مجالس احملافظات الالمركزية(

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية/)561500( دينار 19/9/2018
فؤاد نوح سليمان عيسى

يف 33/2018 البيطري  احملجر  توسعة  مشروع  إنشاء 
صره/ محافظة املفرق

شركة مصطفى شعبان وشركاه )694974.105( دينار 19/9/2018
للمقاوالت/مؤسسة املشاعل للمقاوالت

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م)280890( دينار 25/9/2018مشروع طريق قلعة الشوبك41/2018

للتشخيص 78/مبادرة/2018 إنشاء مركز متكامل  االشراف على 
األغوار  لواء  يف  املعاقني  وتأهيل  ورعاية 

الشمالية /املشارع

مكتب ديران ومصري مهندسون )61786( دينار7/10/2018
مستشارون

اإلشراف على تنفيذ مشروع مستودعات مركزية 74/2018
واملشتريات  التزويد  مديرية  يف  الصحة  لوزارة 

ياجوز/محافظة الزرقاء

مكتب املهندس علي ابو عنزة)159130( دينار15/10/2018

الكرامة/الركبان/احلدالت 53/2018 معبر  طريق  إنشاء 
احلدودي )احلزمة األولى – الكرامة/الركبان(

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه)9309580( دينار21/10/2018

الكرامة/الركبان/احلدالت 54/2018 معبر  طريق  إنشاء 
احلدودي )احلزمة الثانية – الركبان/احلدالت(

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه )9887210( دينار 21/10/2018
للتعهدات

مدينتي 20/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة االولى

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام )34561434.225( دينار 24/10/2018
الهويدي وفريد حتر

مدينتي 21/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة الثانية

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه)26558820.700( دينار 24/10/2018

مدينتي 22/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة الثالثة

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت)24973500( دينار 24/10/2018

مدينتي 23/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة الرابعة

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم)32451740.235( دينار 24/10/2018

والطرق 72/2018 الضليل  اخلالدية  تقاطع  تأهيل  إعادة 
املرتبطة به )اجلزء الثاني – أ(

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم)1177975( دينار4/11/2018

الشوبك/لواء 47/مبادرة/2018 سيدات  جمعية  مقر  إنشاء 
الشوبك

شركة الفيصل املتطورة للمقاوالت )255838.100( دينار6/11/2018
اإلنشائية ذ.م.م

للجسور 86/2018 احلماية  أعمال  تنفيذ  على  االشراف 
/ سومية  امليت  البحر  طريق  على  اخلرسانية 

غور حديثة

املكتب الهندسي االستشاري العاملي)523847( دينار 10/11/2018

87/2018 احلزمة 
األولى

تنفيذ أعمال احلماية للجسور اخلرسانية على 
طريق البحر امليت سومية /غور حديثة

شركة ابناء خلف الطراونة)2945735( دينار 10/1/2018
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
رقم 24/2018 املركزي  العطاء  اعمال  تنفيذ  استكمال 

الشونة  طريق  بتنفيذ  اخلاص   )236/2014(
اجلنوبية/ تقاطع الرامة/تقاطع الكفرين

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات/ابو )13582162( دينار 8/5/2018
شريخ للمقاوالت

الذهيبة 32/2017 مدرسة  مشروع  تنفيذ  على  اإلشراف 
الشرقية األساسية املختلطة/محافظة العاصمة

شركة االوائل لالستشارات الفنية )187806( دينار 14/5/2018
والهندسية )مكتب صبح لالستشارات 

الهندسية(

مشروع استبدال شبكة مياه ام القطني/مشاريع 15/2018
الالمركزية/محافظة  الشمالية  البادية  لواء 

املفرق

شركة صادق حسني واوالده/العصر )335600( دينار 17/5/2018
للتعهدات

الدفيانة/16/2018 مياه  شبكة  استبدال  مشروع 
محافظة املفرق )مشاريع مجالس احملافظات/ 

الالمركزية(

شركة صادق حسني واوالده/العصر )325700( دينار 17/5/2018
للتعهدات

الروضة 17/2018 بلدتي  مياه  شبكتي  استبدال  مشروع 
الشمالية  البادية  لواء  )مشاريع  اجلمال  وأم 

الالمركزية(

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت 315336.950( دينار 31/5/2018
االنشائية/ يحيى محمد حسن جربوع

غور 32/2018 اسكان  ملشروع  التحتية  البنية  أعمال 
الكفرين )2(/ البلقاء

إئتالف شركة احمد الكوز وشركاه/283050 دينار6/6/2018
مؤسسة احملاربون للمقاوالت مع شركة 

الزعاترة واملومني

املكتملة 26/2018 وغير  املنفذة  للخطوط  وتأهيل  تشغيل 
 C3 /North/special مشروع    ضمن 

Work/2006

شركة هشام عبداهلل املوسى واخوانه)777940( دينار 11/6/2018

اطوال 8/2018 مياه  خطوط  واستبدال  متديد  مشروع 
قضاء  من  متفرقة  مناطق  يف  مختلفة  واقطار 

الضليل

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك )379334.640( دينار 4/7/2018
ذ.م.م

وهمتا 18/2018 خشيبا  مياه  شبكة  استبدال  مشروع 
مجلس  )مشاريع  جرش  وعليمون/محافظة 

محافظة جرش/الالمركزية(

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك )426599.300( دينار 4/7/2018
ذ.م.م

مخيمي 39/2018 ضمن  األطفال  ورياض  مدارس  ربط 
الكهربائي/منظمة  بالتيار  واألزرق  الزعتري 

)UNICEF( األمم املتحدة للطفولة

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت)1362069.984( دينار 5/7/2018

للبنني/محافظة 25/2018 الثانوية  الطرة  مدرسة  إنشاء 
اربد 

شركة صالح احمد الطراونة واوالده)1752687.455( دينار 9/7/2018

30/مبادرة/
معدل/2018

العسكري/جامعة  معان  مستشفى  تنفيذ 
احلسني بن طالل/محافظة معان

شركة محمد أحمد أبو عيشة وإخوانه )34967861.617( دينار 16/7/2018
للمقاوالت

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 35/2018
الشمسية اخلاص مبدينة األمير محمد للشباب 

/ محافظة الزرقاء 

ائتالف شركة املخطط للمقاوالت مع )498453.368( دينار 17/7/2018
الشركة األردنية لإلستشارات املناخية

توسعة 36/2018 اسكان  ملشروع  التحتية  البنية  أعمال 
سطح معان

إئتالف شركة خلف ومحمد وخليفة )296790( دينار 24/7/2018
املعادات/املنظومة االردنية للمقاوالت 
االنشائية مع شركة املطر للمقاوالت 

اإلنشائية ذ.م.م

وتأهيل 36/مبادرة/2018 لتشخيص ورعاية  إنشاء مركز متكامل 
املعاقني يف لواء األغوار الشمالية- املشارع

شركة صالح احمد الطراونة واوالده)751940( دينار26/7/2018

الشرقية 49/2017 الذهيبة  مدرسة  مشروع  تنفيذ 
األساسية املختلطة/محافظة العاصمة

شركة محمد احمد اللوزي واوالده/)1963450.040( دينار26/7/2018
مؤسسة االميان للمقاوالت

عطــاء 50/2017 ووثائـق  والتصاميــم  الدراســات  اعداد 
يف  قائمة  مباني  تأهيل  اعادة  ملشروع  التنفيذ 

مستشفى البشير

مكتب وهيب مدانات)99960( دينار 8/8/2018
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يف 37/2018 الصحة  لوزارة  مركزية  مستودعات  إنشاء 

ياجوز/محافظة  واملشتريات/  التزويد  مديرية 
الزرقاء

مؤسسة بشار الهندسية للمقاوالت/)1277134.735( دينار 12/8/2018
جمال كامل عزيز خليل

االتصاالت 42/2018 وزارة  ملبنى  التكيبيف  نظام 
   VRF وتكنولوجيا املعلومات

شركة ميم ميم سني للمقاوالت ذ.م.م)298738.800( دينار15/8/2018

الصحي/التطوير 19/2018 الصرف  خط  تنفيذ  مشروع 
 1 رقم  حزمة  الطفيلة  محافظة   – احلضري 

إسكان العيص

شركة احمد يوسف الشباطات واوألده)353637.400( دينار 2/9/2018

يف 5/2018 الصحي  الصرف  شبكات  توسعة  مشروع 
مناطق متفرقة من العاصمة/ مشاريع مجالس 

احملافظات الالمركزية – احلزمة رقم )1(

مؤسسة كروان للمقاوالت/شركة جوزيف )1536360( دينار 10/9/2018
هالل وشركاه

طريق 66/2018 واستكمال  وتعبيد  وتوسعة  إنشاء  إعادة 
اخلالدية/املفرق

شركة فؤاد  وعمر  الدويري وشركاهم)1092630( دينار13/9/2018

اربد 11/2018 مدينة  يف  صحي  صرف  متفرقات  تنفيذ 
اربد  الرمثا/محافظة  ولواء  عبيد  بني  ولواء 

)مشاريع مجالس احملافظات الالمركزية(

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية/)561500( دينار 19/9/2018
فؤاد نوح سليمان عيسى

يف 33/2018 البيطري  احملجر  توسعة  مشروع  إنشاء 
صره/ محافظة املفرق

شركة مصطفى شعبان وشركاه )694974.105( دينار 19/9/2018
للمقاوالت/مؤسسة املشاعل للمقاوالت

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م)280890( دينار 25/9/2018مشروع طريق قلعة الشوبك41/2018

للتشخيص 78/مبادرة/2018 إنشاء مركز متكامل  االشراف على 
األغوار  لواء  يف  املعاقني  وتأهيل  ورعاية 

الشمالية /املشارع

مكتب ديران ومصري مهندسون )61786( دينار7/10/2018
مستشارون

اإلشراف على تنفيذ مشروع مستودعات مركزية 74/2018
واملشتريات  التزويد  مديرية  يف  الصحة  لوزارة 

ياجوز/محافظة الزرقاء

مكتب املهندس علي ابو عنزة)159130( دينار15/10/2018

الكرامة/الركبان/احلدالت 53/2018 معبر  طريق  إنشاء 
احلدودي )احلزمة األولى – الكرامة/الركبان(

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه)9309580( دينار21/10/2018

الكرامة/الركبان/احلدالت 54/2018 معبر  طريق  إنشاء 
احلدودي )احلزمة الثانية – الركبان/احلدالت(

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه )9887210( دينار 21/10/2018
للتعهدات

مدينتي 20/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة االولى

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام )34561434.225( دينار 24/10/2018
الهويدي وفريد حتر

مدينتي 21/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة الثانية

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه)26558820.700( دينار 24/10/2018

مدينتي 22/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة الثالثة

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت)24973500( دينار 24/10/2018

مدينتي 23/2018 بني  السريع  التردد  حافالت  مشروع 
عمان والزرقاء/احلزمة الرابعة

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم)32451740.235( دينار 24/10/2018

والطرق 72/2018 الضليل  اخلالدية  تقاطع  تأهيل  إعادة 
املرتبطة به )اجلزء الثاني – أ(

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم)1177975( دينار4/11/2018

الشوبك/لواء 47/مبادرة/2018 سيدات  جمعية  مقر  إنشاء 
الشوبك

شركة الفيصل املتطورة للمقاوالت )255838.100( دينار6/11/2018
اإلنشائية ذ.م.م

للجسور 86/2018 احلماية  أعمال  تنفيذ  على  االشراف 
/ سومية  امليت  البحر  طريق  على  اخلرسانية 

غور حديثة

املكتب الهندسي االستشاري العاملي)523847( دينار 10/11/2018

87/2018 احلزمة 
األولى

تنفيذ أعمال احلماية للجسور اخلرسانية على 
طريق البحر امليت سومية /غور حديثة

شركة ابناء خلف الطراونة)2945735( دينار 10/1/2018
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رقم 24/2018 املركزي  العطاء  اعمال  تنفيذ  استكمال 

الشونة  طريق  بتنفيذ  اخلاص   )236/2014(
اجلنوبية/ تقاطع الرامة/تقاطع الكفرين

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات/ابو )13582162( دينار 8/5/2018
شريخ للمقاوالت

الذهيبة 32/2017 مدرسة  مشروع  تنفيذ  على  اإلشراف 
الشرقية األساسية املختلطة/محافظة العاصمة

شركة االوائل لالستشارات الفنية )187806( دينار 14/5/2018
والهندسية )مكتب صبح لالستشارات 

الهندسية(

مشروع استبدال شبكة مياه ام القطني/مشاريع 15/2018
الالمركزية/محافظة  الشمالية  البادية  لواء 

املفرق

شركة صادق حسني واوالده/العصر )335600( دينار 17/5/2018
للتعهدات

الدفيانة/16/2018 مياه  شبكة  استبدال  مشروع 
محافظة املفرق )مشاريع مجالس احملافظات/ 

الالمركزية(

شركة صادق حسني واوالده/العصر )325700( دينار 17/5/2018
للتعهدات

الروضة 17/2018 بلدتي  مياه  شبكتي  استبدال  مشروع 
الشمالية  البادية  لواء  )مشاريع  اجلمال  وأم 

الالمركزية(

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت 315336.950( دينار 31/5/2018
االنشائية/ يحيى محمد حسن جربوع

غور 32/2018 اسكان  ملشروع  التحتية  البنية  أعمال 
الكفرين )2(/ البلقاء

إئتالف شركة احمد الكوز وشركاه/283050 دينار6/6/2018
مؤسسة احملاربون للمقاوالت مع شركة 

الزعاترة واملومني

املكتملة 26/2018 وغير  املنفذة  للخطوط  وتأهيل  تشغيل 
 C3 /North/special مشروع    ضمن 

Work/2006

شركة هشام عبداهلل املوسى واخوانه)777940( دينار 11/6/2018

اطوال 8/2018 مياه  خطوط  واستبدال  متديد  مشروع 
قضاء  من  متفرقة  مناطق  يف  مختلفة  واقطار 

الضليل

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك )379334.640( دينار 4/7/2018
ذ.م.م

وهمتا 18/2018 خشيبا  مياه  شبكة  استبدال  مشروع 
مجلس  )مشاريع  جرش  وعليمون/محافظة 

محافظة جرش/الالمركزية(

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك )426599.300( دينار 4/7/2018
ذ.م.م

مخيمي 39/2018 ضمن  األطفال  ورياض  مدارس  ربط 
الكهربائي/منظمة  بالتيار  واألزرق  الزعتري 

)UNICEF( األمم املتحدة للطفولة

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت)1362069.984( دينار 5/7/2018

للبنني/محافظة 25/2018 الثانوية  الطرة  مدرسة  إنشاء 
اربد 

شركة صالح احمد الطراونة واوالده)1752687.455( دينار 9/7/2018

30/مبادرة/
معدل/2018

العسكري/جامعة  معان  مستشفى  تنفيذ 
احلسني بن طالل/محافظة معان

شركة محمد أحمد أبو عيشة وإخوانه )34967861.617( دينار 16/7/2018
للمقاوالت

تنفيذ نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 35/2018
الشمسية اخلاص مبدينة األمير محمد للشباب 

/ محافظة الزرقاء 

ائتالف شركة املخطط للمقاوالت مع )498453.368( دينار 17/7/2018
الشركة األردنية لإلستشارات املناخية

توسعة 36/2018 اسكان  ملشروع  التحتية  البنية  أعمال 
سطح معان

إئتالف شركة خلف ومحمد وخليفة )296790( دينار 24/7/2018
املعادات/املنظومة االردنية للمقاوالت 
االنشائية مع شركة املطر للمقاوالت 

اإلنشائية ذ.م.م

وتأهيل 36/مبادرة/2018 لتشخيص ورعاية  إنشاء مركز متكامل 
املعاقني يف لواء األغوار الشمالية- املشارع

شركة صالح احمد الطراونة واوالده)751940( دينار26/7/2018

الشرقية 49/2017 الذهيبة  مدرسة  مشروع  تنفيذ 
األساسية املختلطة/محافظة العاصمة

شركة محمد احمد اللوزي واوالده/)1963450.040( دينار26/7/2018
مؤسسة االميان للمقاوالت

عطــاء 50/2017 ووثائـق  والتصاميــم  الدراســات  اعداد 
يف  قائمة  مباني  تأهيل  اعادة  ملشروع  التنفيذ 

مستشفى البشير

مكتب وهيب مدانات)99960( دينار 8/8/2018
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87/2018 احلزمة 

الثانية
تنفيذ أعمال احلماية للجسور اخلرسانية على 

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

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

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

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

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

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

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

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

)49551534.50( دوالر 21/11/2018
أمريكي 

)35082486.4( دينار اردني

مؤسسة روافد الطرق للمقاوالت

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

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

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

املوجب

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

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

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

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

مع خزان الطاحونة اجلديد/محافظة معان

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

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

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

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

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

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

عدل جرش

مكتب وهيب مدانات)78850( دينار23/12/2018

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

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

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

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

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

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

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

حملافظة الزرقاء

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

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

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

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

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

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

العقد للمقاوالت)650215( دوالر أمريكي31/12/2018


