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تمهيــــد
       لقد عاصرت إجنازات هذه الدائرة يف املجاالت واألنشطة التي تتركز فيها مسؤولياتها وحرصها على منهجية 
التطوير املتوازن املستمر يف كل منحى من مناحي مهامها وإستشرافها وإستيعابها ملتطلبات هذا التطور مبا يتماشى 
مع ما يزخر به عالم اليوم من سباق وخاصة يف مجال ثورة املعلومات واإلتصاالت وتوظيف كل ذلك لصالح شفافية 

اإلجراءات ونزاهة القرارات يف العمل .

      ومن صميم مسؤولياتي أجد لزاماً علّي أن أشيد بشكل خاص بتلك اخلطوات الرائدة املتمثلة بخطط الدائرة 
للتحول نحو اإلدارة اإللكترونية بعد استكمال مشروعها يف برنامج احلكومة اإللكترونية والذي يعتبر – بحق – إجنازاً 
الطموحات  بني  املواءمة  مع  تطلعاتها  تشكيل  إعادة  على  الوطنية احلريصة  كوادر مؤسساتنا  من صنائع  امنوذجاً 

واإلمكانات فيما يعظـّم اإلجنازات .

       وال أنسى يف هذا املقام بأن أتقدم لزمالئي موظفي دائرة العطاءات احلكومية بالتهنئة ملا حققته هذه الدائرة من 
إجناز نفتخر به جميعاً بحصولها على ختم التميز يف جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية 

للدورة الثامنة والذي جاء نتيجة جلهدهم وتفانيهم بعملهم . 

وإنني وأنا أمهد لصدور هذه الوثيقة الوطنية التي حوت بني دفتيها سلة من البيانات واملعلومات والتحليالت   
التي أوجزت مسيرة عام من جهود صامته ومتواصلة ، ألرجو أن تتمكن مؤسساتنا من إجناز طموحاتها مستوعبة 

رشد الهدف من رشاد القيادة التي يتصدرها حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني املفدى .

                                                                    وزير األشغال العامة واإلسكـان
                                                                     املهندس فالح عبد اهلل العموش
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 تقديــــــم
   منذ نشأة دائرة العطاءات احلكومية قبل أكثر من ثالثة عقود استطاعت فيها ترسيخ جذورها بكفاءة واقتدار من 
خالل املهام والصالحيات املخولة لها مبقتضى أحكام نظام األشغال احلكومية  لتكون إحدى أدوات الدولة املعنية 
بقطاع اإلنشاءات ورعاية نشاطه وتعزيز قدراته باعتباره ركناً من أركان اإلقتصاد ، وقد حرصت الدائرة طيلة هذه 
الفترة على تطوير هذا القطاع وحتديثه من خالل إعادة هندسة اإلجراءات والتشريعات الناظمة له لتحقيق التوازن 
املنشود بني األطراف الرئيسية املسؤولة عن إجناز املشاريع اإلنشائية. كما وتعمل الدائرة وضمن خطة استراتيجية 
ونزاهة  بعدالة  التعليمات  ولوائح  الناظمة  األحكام  بتطبيق  ملتزمة  باملسؤولية  عاٍل  بحٍس  أصولياً  ومعتمدة  معدة 
وشفافية يف كافة إجراءات املهام املناطة بها من خالل كوادرها البشرية املؤهلة التي تتحمل أعلى درجات املسؤولية، 
وجدت(  )إن  وإصالحها  اخللل  مواطن  إيجاد  على  قادرة  وفعالة  متخصصة  رقابية  أنظمة  الدائرة  عمل  ويحكم 

واحليلولة دون تضارب املصالح وضمان نزاهة اإلجراءات ودقتها . 

    وقد واكبت الدائرة التطور التقني املتسارع وكانت يف طليعة الدوائر الرسمية التي تبنت فكرة اإلدارة اإللكترونية 
ويعتبر املوقع االلكتروني للدائرة البوابة اإللكترونية لقطاع اإلنشاءات إلحتوائه على منظومة التشريعات والتعليمات 
واإلستشاريني  املصنفني  املقاولني  الالزمة عن  املعلومات  وكذلك  اململكة  اإلنشاءات يف  بقطاع  واملعلومات اخلاصة 

املؤهلني ، وتقوم الدائرة وعبر موقعها اإللكتروني ببث جلسات فتح العطاءات مباشرة ونشر النتائج تعزيزاً للشفافية .

على  العطاءات وتعمل حالياً  العديد من إجراءات  تقوم بأمتتة  العصر فإنها  الدائرة على مواكبة  من      وحرصاً 
استكمال مشروع نظام الشراء اإللكتروني )JONEPS( للعطاءات وإصدار التشريعات الالزمة إلطالق هذا املشروع 

بالتعاون مع دوائر الشراء املختلفة كجزء من برنامج احلكومة يف التحول نحو اإلدارة اإللكترونية .

    وبعد توفيق ٍ من اهلل كان من ثمار العمل الدؤوب واحلرص فيه من قبل جميع موظفي الدائرة وعلى اختالف 
األداء احلكومي  لتميز  الثاني  امللك عبد اهلل  التميز يف جائزة  الدائرة على ختم  أن حصلت  الوظيفية  مستوياتهم 
والشفافية للدورة الثامنة   )2017-2016( والذي سيشكل حافزاً قوياً لنا لبذل املزيد من العطاء للوصول الى اجلائزة 
األغلى واألعز ) جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية ( لنكون عند حسن ظن سيد البالد 

املفدى .

        وقد جاء هذا التقرير ليلقي الضوء على أهم إجنازات الدائرة خالل العام املاضي ليؤكد استمرارية جهودها 
يف أداء دورها الفاعل واإليجابي مبا يتوافق ومعايير املبادئ األساسية لضمان قطاع إنشاءات قوي ومنافس .

     ونظراً للدور الريادي الذي تقوم به هذه الدائرة فقد مت تكليفها باإلضافة لطرح العطاءات املمولة من املوازنة 
بعدة مهام رائدة وعلى رأسها طرح عطاءات املبادرات امللكية السامية وكذلك طرح عطاءات املنحة اخلليجية الكرمية 

وغيرها من جهات ممولة صديقة .
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المدارء العامون الذين تولوا إدارة دائرة العطاءات الحكومية منذ نشأتها

12/10/198219/8/1989م. داود خلـــــــف

20/9/19899/10/1990م. سالم القضــــــاه

10/10/199031/8/1994م. بشير اجلغبيــــــر

1/9/19941/9/1995م. جورج حـــــــداد

2/9/199522/8/2001م. ناصر املدادحـــــة

23/8/200114/3/2009م. يحيى الكسبــــــي

25/3/200922/12/2013م.  محمد الهزاميــــة

23/6/201422/6/2017م. هدى الشيشاني

30/5/2018م. محمود خليفات
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    وقد مت تضمني هذا الكتاب العديد من األمور الهامة واملفيدة ألصحاب العالقة  )ومنها على سبيل املثال ال 
احلصر( :

جداول بأسماء العطاءات احملالة وقيمها .

التحاليل واملقارنات والدراسات املتعلقة بالبنود اإلنشائية لعطاءات محالة .

والفئة  املجال  وحسب  الدائرة  لدى  املؤهلني  واإلستشاريني  املصنفني  املقاولني  وأعداد  بأسماء  وجداول  بيانات 
واإلختصاص .

جدول يبني إصدارات عقود املقاولة منذ عام 1986 ولغاية العام 2018 .

تقرير تقييمي نهائي لعام 2018 لتعاميم تغير األسعار .

   وال يسعني يف هذا املقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير ملعالي وزير األشغال العامة واإلسكان على دعمه 
الدائرة على  العاملني يف  الزمالء والزميالت  الدائرة وبالغ الشكر والتقدير لكافة  املتواصل ملسيرة عمل  وتوجيهه 
جهودهم وتفانيهم يف العمل واخالصهم للدائرة ، سائاًل اهلل العلي القدير أن يوفقنا جميعاً خلدمة األردن الغالي 
يف ظل القائد وراعي املسيرة حضرة صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم حفظه اهلل 

ورعاه .

          

                                                                      مدير عـــام دائـــــرة العطاءات احلكومية
                                                                    املهندس محمـــــــود هاشــــــــم خليفـــــــــــــات
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دائرة العطاءات احلكومية املرجعية الرئيسة لقطاع االنشاءات الوطني

أنشئت دائرة العطاءات احلكومية عام 1982 ، استناداً ألحكام نظام األشغـال احلكومية ، ويترأسها مدير عام يعني 
بقرار من مجلس الوزراء ، ويرتبط إدارياً بوزير األشغال العامة واإلسكان ،  يتكون جهازها اإلداري حالياً من )85( 

مستخدماً ، )72%( منهم يحملون املؤهالت اجلامعية يف كافة التخصصات. 

منذ انشاء دائرة العطاءات احلكومية ، كجهة حكومية معنية بقطاع اإلنشاءات ، ورعاية نشاطه ، وتعزيز قدراته ، وهي 
جاهدة يف حتديث وتطوير كل ما يؤدي إلى تنمية وتكاتف جهود أطرافه باعتباره ركناً من أركان االقتصادات الوطنية 
يستلزم التطوير والتحديث . متارس دائرة العطاءات احلكومية املهام والصالحيات املخولة لها مبقتضى أحكام نظام 

األشغال احلكومية رقم )71( لسنة 1986 وتعديالته مبا يف ذلك ما يلي :-

متابعة تصنيف املقاولني واملستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع اجلهات املختصة، وحفظ املعلومات املنوطة بهم  أ-   
وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل اململكة وخارجها مبوجب تعليمات يصدرها معالي الوزير.

ب-  السير بإجراءات طرح واحالة وتدقيق وحتليل عطاءات األشغال واخلدمات الفنية احلكومية وجمع وحفظ   
وحتليل املعلومات املتعلقة بهذه العطاءات.

القيام بأعمال سكرتاريا جلان العطاءات املركزية. ج-   

توحيد الشروط العامة واخلاصة لعقد املقاولة واتفاقيات اخلدمات الهندسية والشروط املرجعية وإجراءات  د-   
العطاءات وتطوير تلك الشروط واإلجراءات وفقاً للقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها.

إصدار النشرات الدورية حول قطاع اإلنشاءات وأسعار املواد اإلنشائية وبنود األشغال. هـ-   

لذوي العالقة مبا يحتويه من  إلكترونياً على شبكة اإلنترنت يشكل مرجعاً متخصصاً  لدى الدائرة موقعاً 
بيانات ومعلومات محدثة ومتطورة حيث يحتوي على أهم التشريعات الوطنية النافذة باإلضافة إلى العديد من 

الدراسات وكل ما يتعلق بإجراءات طرح وإحالة العطاءات.
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حتليل بيئة العمــل الداخلية واخلارجيـــة )عنـــاصر القوة ، عناصر الضعف، الفرص، التهديدات(

إن اخلطوة األساسية لصياغة اخلطة اإلستراتيجية على مستوى الدائرة تتم من خالل دراسة وحتليل عوامل بيئة 
.)SWOT( العمل الداخلية واخلارجية وحتديد عناصرالقـوة وعناصرالضـعف والفـرص والتـهديـدات

وذلك  وموارد  وأنشطة  بوظائف  العوامل اخلاصة  تعني عملية فحص وحتليل  الداخلية  البيئة  إن عملية حتليل 
لتحديد عناصر القوة والضعف الداخلية لتتمكن الدائرة من تعظيم نقاط قوتها ومعاجلة مواطن الضعف والعمل 

بكفاءة الستغالل الفرص املتاحة ومواجهة التهديدات يف البيئة اخلارجية.

عناصر القوة: وهي عبارة عن القدرة اإلدارية للدائرة وكفاءة التنظيم والقدرة على حتقيق أفضل اإلجنازات، 	 
أي وجود مواطن قوة يف البنية التنظيمية للدائرة. يعتبر توفر املوارد املالية والبشرية والتكنولوجية والكفاءة 

املتميزة يف إدارة هذه املوارد من العوامل األساسية يف بناء بيئة عمل قوية وجاذبة.  

عناصر الضعف: تتمثل عادة يف ضعف القدرة لدى اإلدارة على صنع واتخاذ القرار املناسب أو ضعف يف 	 
املوارد املتاحة )بشرية، مالية، …( أو البنية التحتية، باإلضافة إلى ضعف مستوى الكفاءة الالزمة إلدارة 

مثل هذه املوارد.

واالقتصادية  االجتماعية  واملتغيرات  العوامل  استكشاف  تعني  للدائرة  اخلارجية  البيئة  حتليل  عملية  إن 
والسياسية والتكنولوجية والثقافية وذلك من أجل حتديد الفرص والتهديدات املوجودة يف البيئة اخلارجية، 
أو أجزاء فرعية وفهم  إلى عناصر  والتهديدات من خالل جتزئتها  الفرص  ومعرفة مصادر ومكونات هذه 

عالقات التأثير والتأثر املتبادلة بينها.

إن حتليل البيئة اخلارجية يساعد الدائرة يف تكوين صورة أعمق عن التهديدات احمليطة بها متهيدا التخاذ 
اإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهة التهديد والتخفيف من آثاره. كما أنه يساعدها يف تصميم اإلجراءات 

واالستراتيجيات الالزمة الستغالل الفرص املتاحة ومبا ينعكس إيجابا على حتقيقها ألهدافها.   

عناصر
القوة

التهديداتالفرص

عناصر
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الخطـة اإلستراتيجيـة

تتضمن هذه الوثيقة اخلطة اإلستراتيجية لدائرة العطاءات احلكومية لألعوام )2015-2018( وما حتتويه من 
توجهات وأهداف إستراتيجية استنادا إلى الرؤية والرسالة وانسجاما مع قيم الدائرة. 

املسؤوليـة:
• التزام اإلدارة العليا باتخاذ القرارات املتعلقة باخلطة اإلستراتيجية ومراجعتها وضمان تنفيذها وتوفير 	

املوارد الالزمة.

• تقع مسؤولية إعداد اخلطة اإلستراتيجية على جلنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل عطوفة مدير عام 	
الدائرة لهذه الغاية وبالتنسيق التام مع جميع مديريات ووحدات الدائرة.

إعداد اخلطة اإلستراتيجية:. 1
• كل ثالث سنوات، تقوم الدائرة بإعداد خطتها اإلستراتيجية لألعوام الثالث القادمة وبحيث يتم 	

مراجعتها وتعديليها سنويا بناء على مخرجات تقرير املتابعة والتقييم ملستوى اجناز وتنفيذ اخلطة 
اإلستراتيجية. 

املتابعة والتقييم . 2
• بشكل نصف سنوي، تقوم جلنة تشكل من قبل عطوفة املدير العام وبالتنسيق مع كافة مديريات 	

ووحدات الدائرة بقياس ومراجعة وتقييم مستوى تطبيق واجناز اخلطة اإلستراتيجية. 

مراجعة وتعديل اخلطة اإلستراتيجية: . 3
• بشكل سنوي، تقوم جلنة تشكل من قبل عطوفة املدير العام وبالتنسيق مع كافة املديريات والوحدات 	

يف الدائرة وبإشراف مدير عام الدائرة بعمل مراجعة للخطة اإلستراتيجية بكافة بنودها للتأكد 
من انعكاس جميع املتغيرات واملستجدات عليها، واستمرارية تلبيتها للمتطلبات. 

• يتم يف هذه املراجعة تقييم مستوى االجناز الفعلي وحتديد االنحرافات وبيان أسبابها والوقوف 	
على اإلجراءات العالجية املقترحة، وتعديل وتطوير اخلطة اإلستراتيجية بناء على ذلك.  
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التهديدات: 
حصول دوائر ومؤسسات حكومية على صالحيات تؤثر على نطاق عمل الدائرة 	 

عدم كفاية املخصصات املالية املرصودة للدائرة 	 

النقص املتواصل يف املوارد البشرية بسبب االحالة على التقاعد وعدم السماح بالتعيني 	 

التوجه لدمج دوائر الشراء املختلفة يف دائرة واحدة )أشغال وخدمات هندسية ، لوازم ، أدوية ومستلزمات 	 
طبية(

الرؤية والرسالة والقيم لدائرة العطاءات احلكومية

الرؤيـة:

»مشتريات حكومية كفؤة وشفافة« 

الرسـالة:

»إدارة إجراءات عطاءات األشغال واخلدمات الهندسية بكل شفافية وإتاحة فرص متساوية وعادلة جلميع املناقصني 
املؤهلني وتطوير التشريعات الناظمة للعطاءات احلكومية«. 

القيم: 

الكفاءة والتميز يف العمل املؤسسي	 

الشفافيــة واملساءلـة 	 

العدالـــــــــة	 
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الفرص: هي حقائق ووقائع موجودة يف بيئة العمل اخلارجية للدائرة خالل فترة زمنية محددة والتي ينجم عنها 	 
إذا ما مت استثمارها بالشكل الصحيح فوائد مادية وغير مادية.

التهديدات: هي األحداث احملتملة والتي إذا ما ظهرت تسـبب ضـررا حقيقيا للدائرة، فالتهديدات ليس بالضرورة 	 
أن تكون موجودة وإمنا قد تدل مؤشرات واجتاهات معينة موجودة يف البيئة اخلارجية على احتمالية ظهور هذه 

التهديدات يف فترة زمنية قريبة أو بعيدة.

وبناء عليه، وبعد إجراء دراسة حتليلية لواقع بيئة العمل الداخلية واخلارجية لدائرة العطاءات احلكومية، 
كانت النتائج على النحو التالي: 

مواطن القوة:
دعم اإلدارة العليا يف الدائرة والرغبة يف إحداث تغيير إيجابي 	 

مساهمة الدائرة يف تعديل األنظمة والتشريعات الناظمة لعمل قطاع اإلنشاءات وأعمال اإلعمار يف اململكة 	 

 وجود كوادر بشرية مؤهلة 	 

وجود بنية حتتية إلكترونية متقدمة 	 

مواطن الضعف:

نقص يف أعداد الكوادر البشرية املؤهلة لبعض املواقع  	 

عدم استقاللية الدائرة مالياً عن وزارة األشغال العامة واإلسكان بشكل كامل 	 

عدم وجود مبنى مستقل ومناسب لدائرة العطاءات احلكومية	 

عدم كفاية املخصصات املالية ألغراض التطوير املؤسسي والتحسني	 

الفرص:
ارتفاع توقعات املتعاملني 	 

املشاركة يف جائزة امللك عبدا هلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية	 

إختيار دائرة العطاءات احلكومية كوكيل مشتريات ملؤسسة حتدي األلفية األمريكية وذلك للمشاريع 	 
املمولة مبنح من هذه املؤسسة واملقدرة مببلغ 276 مليون دوالر

التجارة 	  منظمة  عن  املنبثقة  احلكومية  املشتريات  التفاقية  األردن  إلنضمام  املفاوض  الوفد  رئاسة 
العاملية   
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 تقدمي وتركيب جدران حجرية صنف أ محاجر 

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

24.020.026.020.026.023.3م.ط

ج-3
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من محاجر 
)أردنية( الدعسة سماكة )5( سم واملرآة سماكة 

) 4 ( سم
22.017.016.016.022.018.3م.ط

أعمال الطوبرابعًا
تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.68.16.06.08.67.6م2سماكة 10سمأ-4
10.013.512.010.01.411.8م2سماكة 20سمب-4

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم للجدران ج-4
20.017.017.017.020.018.0م2اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
0.600.800.700.600.800.7عدد)36/40×20×24(سم

اعمال القصارةخامسًا
4.54.06.04.06.04.8م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5
5.310.08.05.310.07.8م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام اردني أ-6
11.69.08.08.011.69.5م2قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب اول ب-6
11.510.010.010.011.510.5م2قياس )20×30(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن وجه جرانيتي ج-6
17.014.017.014.017.016.0م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب براطيش رخام للشبابيك انتاج -6د
48.022.526.022.548.032.2م2محلي طبيعي او صناعي سماكة )3( سم 

ـه-6
تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت 
الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( سم فاكثر  

سماكة )12( ملم وارتفاع )12( سم 
8.05.44.04.08.05.8م.ط

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول و-6
29.027.025.025.029.027.0م.طلالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

اعمال املنجورسابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد صنف أ-7
90.0100.0150.090.0150.0113.3م2اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

120.0110.0150.0110.0150.0126.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
87.0100.0100.087.0100.095.7م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
 بالدينار

معّدل 
 األسعار 
بالدينار

الىمن
اعمال حتت منسوب البالطأواًل 
اعمال حفريات من كل نوع :1-

3.46.05.03.46.04.8م3حفريات لالساسات وقواعد االعمدة والزنانيرأ-1 
2.43.01.51.53.02.3م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
3.05.02.62.65.03.5م152سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ذات 

مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن احلفريات 
وبأي سماكة.

67.075.075.067.075.072.3م3

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

85.080.088.080.088.084.3م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
115.090.095.090.0115.0100.0م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

8.010.09.08.010.09.0م2تقدمي وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( سم5

6
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
)40 Mild Steel

651.0650.0550.0600.0550.0617.0طن

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 2660.0650.0650.0650.0660.0653.3طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية 8
3.53.52.82.83.53.3م3او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور أ-1
87.0100.090.087.0100.092.3م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 25 للجدران املسلحة ب-1
87.090.088.087.090.088.3م3وبأي سماكة

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد خضوع 2
651.0600.0590.0590.0651.0613.7طن300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي الشد

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 400 3
High Tensile steel Grade 60 2651.0600.0600.0600.0651.0617.0طننيوتن/ملم

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة كلية 

)35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم سماكة 
التصفيحة )15( سم

51.065.040.040.065.052.0م2

دراسة رقم )1(
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني /  بالدينار حسب األقاليم ملشاريع مت اختيارها بطريقة عشوائية

لقطاع األبنية حكومية / أعمال األبنية
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
 بالدينار

معّدل 
 األسعار 
بالدينار

الىمن

ب-3
 تقدمي وتركيب جدران حجرية صنف أ محاجر 

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

24.020.026.020.026.023.3م.ط

ج-3
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من محاجر 
)أردنية( الدعسة سماكة )5( سم واملرآة سماكة 

) 4 ( سم
22.017.016.016.022.018.3م.ط

أعمال الطوبرابعًا
تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.68.16.06.08.67.6م2سماكة 10سمأ-4
10.013.512.010.01.411.8م2سماكة 20سمب-4

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم للجدران ج-4
20.017.017.017.020.018.0م2اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
0.600.800.700.600.800.7عدد)36/40×20×24(سم

اعمال القصارةخامسًا
4.54.06.04.06.04.8م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5
5.310.08.05.310.07.8م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام اردني أ-6
11.69.08.08.011.69.5م2قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب اول ب-6
11.510.010.010.011.510.5م2قياس )20×30(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن وجه جرانيتي ج-6
17.014.017.014.017.016.0م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب براطيش رخام للشبابيك انتاج -6د
48.022.526.022.548.032.2م2محلي طبيعي او صناعي سماكة )3( سم 

ـه-6
تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت 
الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( سم فاكثر  

سماكة )12( ملم وارتفاع )12( سم 
8.05.44.04.08.05.8م.ط

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول و-6
29.027.025.025.029.027.0م.طلالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

اعمال املنجورسابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد صنف أ-7
90.0100.0150.090.0150.0113.3م2اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

120.0110.0150.0110.0150.0126.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
87.0100.0100.087.0100.095.7م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
 بالدينار

معّدل 
 األسعار 
بالدينار

الىمن
اعمال حتت منسوب البالطأواًل 
اعمال حفريات من كل نوع :1-

3.46.05.03.46.04.8م3حفريات لالساسات وقواعد االعمدة والزنانيرأ-1 
2.43.01.51.53.02.3م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
3.05.02.62.65.03.5م152سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ذات 

مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن احلفريات 
وبأي سماكة.

67.075.075.067.075.072.3م3

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

85.080.088.080.088.084.3م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
115.090.095.090.0115.0100.0م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

8.010.09.08.010.09.0م2تقدمي وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( سم5

6
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
)40 Mild Steel

651.0650.0550.0600.0550.0617.0طن

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 2660.0650.0650.0650.0660.0653.3طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية 8
3.53.52.82.83.53.3م3او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور أ-1
87.0100.090.087.0100.092.3م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 25 للجدران املسلحة ب-1
87.090.088.087.090.088.3م3وبأي سماكة

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد خضوع 2
651.0600.0590.0590.0651.0613.7طن300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي الشد

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 400 3
High Tensile steel Grade 60 2651.0600.0600.0600.0651.0617.0طننيوتن/ملم

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة كلية 

)35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم سماكة 
التصفيحة )15( سم

51.065.040.040.065.052.0م2

دراسة رقم )1(
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني /  بالدينار حسب األقاليم ملشاريع مت اختيارها بطريقة عشوائية

لقطاع األبنية حكومية / أعمال األبنية
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دراسة رقم )2(
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني /  بالدينار حسب األقاليم ملشاريع مت اختيارها بطريقة عشوائية

القطاع الصحي / أعمال األبنية

وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 

 اعمال حفريات من كل نوع: 1

5.05.54.54.55.55.0م3حفريات لالساسات وقواعد االعمدة والزنانيرأ-1 
4.04.02.52.54.03.5م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
15سم

3.03.54.03.04.03.5م2

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ذات 3
مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم 2ضمن احلفريات 

وبأي سماكة.

7.07.08.07.08.07.3م2

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة: 30  4

90.085.0100.085.0100.091.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
130.0130.0110.0110.0130.0123.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

تقدمي وصب خرسانة درجة  20 سماكة)10(  5
سم

11.012.08.08.012.010.3م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 2نيوتن/ملم

725.0660.0650.0650.0725.0678.3طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية 8
او صالحية ناجت احلفر

3.08.07.03.08.06.0م3

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 
خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور أ-1

واالدراج والبروزات املعمارية
90.085.0100.085.0100.091.7م3

خرسانة مسلحة درجة 25 للجدران املسلحة ب-1
وبأي سماكة

90.090.095.090.095.091.7م3

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

الشد

725.0660.0650.0650.0725.0678.3طن

أعمال احلجرثالثًا
 تقدمي وتركيب جدران حجرية صنف أ محاجر 1

 )أردنية( خال من العيوب ارتفاع )25(سم 
سماكة )5( سم. 

42.046.050.042.050.046.0م2
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
 بالدينار

معّدل 
 األسعار 
بالدينار

الىمن

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  خشب 
الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات عرض 

0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م
193.0162.0200.0162.0200.0185.0م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع عادي أ-8
72.072.060.060.072.068.0م2زجاج مزدوج

72.090.0100.072.0100.087.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8
34.045.045.034.045.041.3م.طتقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديديةج-8
81.075.095.072.095.083.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8
30.040.045.030.045.038.3م2توريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا
1.52.32.11.52.32.0م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

6.07.27.06.07.26.7م2تقدمي وعمل دهان ديكوريب-9

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
12.0010.009.009.0012.0010.33م2خرسانة درجة 15

4.804.505.004.505.004.77م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(ب-10

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
2.57.23.02.57.24.2م3االستنادية واالسوار واخلنادق

2.54.53.52.54.53.5م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2-11

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3-11
65.080.075.065.080.073.3م3احلفريات وبأي سماكة 

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-11
82.080.0100.080.0100.087.3م3ورقاب االعمدة

تقدمي وصب خرسانة درجة 20 للمدات 5-11
10.610.016.010.016.012.2م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
641.0522.0590.0522.0641.0584.3طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
9.613.09.09.013.010.5م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  
قياس )12/15×30×50(سم

9.610.89.09.010.89.8م.ط
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دراسة رقم )2(
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني /  بالدينار حسب األقاليم ملشاريع مت اختيارها بطريقة عشوائية

القطاع الصحي / أعمال األبنية

وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 

 اعمال حفريات من كل نوع: 1

5.05.54.54.55.55.0م3حفريات لالساسات وقواعد االعمدة والزنانيرأ-1 
4.04.02.52.54.03.5م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
15سم

3.03.54.03.04.03.5م2

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ذات 3
مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم 2ضمن احلفريات 

وبأي سماكة.

7.07.08.07.08.07.3م2

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة: 30  4

90.085.0100.085.0100.091.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
130.0130.0110.0110.0130.0123.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

تقدمي وصب خرسانة درجة  20 سماكة)10(  5
سم

11.012.08.08.012.010.3م2

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 2نيوتن/ملم

725.0660.0650.0650.0725.0678.3طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية 8
او صالحية ناجت احلفر

3.08.07.03.08.06.0م3

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 
خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور أ-1

واالدراج والبروزات املعمارية
90.085.0100.085.0100.091.7م3

خرسانة مسلحة درجة 25 للجدران املسلحة ب-1
وبأي سماكة

90.090.095.090.095.091.7م3

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

الشد

725.0660.0650.0650.0725.0678.3طن

أعمال احلجرثالثًا
 تقدمي وتركيب جدران حجرية صنف أ محاجر 1

 )أردنية( خال من العيوب ارتفاع )25(سم 
سماكة )5( سم. 

42.046.050.042.050.046.0م2
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
 بالدينار

معّدل 
 األسعار 
بالدينار

الىمن

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  خشب 
الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات عرض 

0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م
193.0162.0200.0162.0200.0185.0م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع عادي أ-8
72.072.060.060.072.068.0م2زجاج مزدوج

72.090.0100.072.0100.087.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8
34.045.045.034.045.041.3م.طتقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديديةج-8
81.075.095.072.095.083.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8
30.040.045.030.045.038.3م2توريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا
1.52.32.11.52.32.0م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

6.07.27.06.07.26.7م2تقدمي وعمل دهان ديكوريب-9

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
12.0010.009.009.0012.0010.33م2خرسانة درجة 15

4.804.505.004.505.004.77م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(ب-10

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
2.57.23.02.57.24.2م3االستنادية واالسوار واخلنادق

2.54.53.52.54.53.5م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2-11

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3-11
65.080.075.065.080.073.3م3احلفريات وبأي سماكة 

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-11
82.080.0100.080.0100.087.3م3ورقاب االعمدة

تقدمي وصب خرسانة درجة 20 للمدات 5-11
10.610.016.010.016.012.2م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
641.0522.0590.0522.0641.0584.3طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
9.613.09.09.013.010.5م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  
قياس )12/15×30×50(سم

9.610.89.09.010.89.8م.ط
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  4
خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات 

عرض0.60 م ارتفاع 0.95/ 0.75 م
300.0245.0280.0280.0300.0275.0م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا
87.075.080.075.080.080.7م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج 1
125.0135.0120.0120.0135.0126.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2
45.036.040.036.04.040.3م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

أعمال الدهانات تاسعًا
3.02.03.02.03.02.7م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشن1

تقدمي وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
4.03.06.03.06.04.3م2اكريليكي نقي%100

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من 1
12.008.0010.008.0012.0010.00م2خرسانة درجة15 

8.006.509.006.509.007.83م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(2

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1
7.04.05.04.07.05.3م3االستنادية واالسوار واخلنادق

4.05.55.04.05.54.8م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
70.070.070.070.070.070.0م3احلفريات وبأي سماكة 

0.0      تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة: 25 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
95.080.080.080.095.085.0م3ورقاب االعمدة

تقدمي وصب خرسانة درجة 20 للمدات ب-4
9.012.08.08.012.09.7م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
725.0660.0600.0600.0725.0661.7طنخضوغ 300 نيوتن/ ملم 2عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف( أ  )قياس 6
10.010.09.09.010.09.7م2)4×40×40(سم 

7
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة)25(   
قياس)50×30×12/15( سم

13.010.09.09.013.010.7م.ط
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 2
محاجر )أردنية( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة )4( سم

15.015.020.015.020.016.7م.ط

أعمال الطوبرابعًا
       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.08.07.07.08.07.7م2سماكة10 سمأ-1
13.012.015.012.015.013.3م2سماكة20 سمب-1
طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ15 + سم ج-1

للجدران اخلارجية
21.022.023.021.023.022.0م2

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

1.000.750.7575.001.000.83عدد

اعمال القصارةخامسًا
6.05.07.05.07.06.0م2قصارة داخلية ثالثة وجوه1
8.09.07.07.09.08.0م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

اعمال البالط واالرضياتسادسًا
تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام اردني 1

13.011.010.010.013.011.3م2قياس)3×30×30( سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب اول 2
14.014.015.014.015.014.3م2قياس)30×20( سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن لالرضيات قياس 3
20.016.017.016.020.017.7م2)0.9*60×60(سم 

تقدمي وتركيب براطيش من اجلرانيت للشبابيك 4
56.055.060.055.060.057.0م2والعتبات سماكة )3( سم 

تقدمي وتركيب نعل بالط ( بانيل )من اجلرانيت 5
الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( سم فاكثر  

سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 
17.012.015.012.017.014.7م.ط

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول 6
لالدراج  سماكة الدعسة3 سم ،سماكة املرآه 

2سم
36.027.030.027.036.031.0م.ط

اعمال املنجورسابعًا
تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد صنف 1

150.0135.0110.0110.0150.0131.7م2اول مع الدهان 3 وجوه

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

ارتفاع)90(سم
140.0180.0150.0140.0180.0156.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه 3
110.0120.0120.0110.0120.0116.7م.طسماكة 18 ملم ارتفاع)60( سم وعرض )35(سم
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  4
خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات 

عرض0.60 م ارتفاع 0.95/ 0.75 م
300.0245.0280.0280.0300.0275.0م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا
87.075.080.075.080.080.7م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج 1
125.0135.0120.0120.0135.0126.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2
45.036.040.036.04.040.3م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

أعمال الدهانات تاسعًا
3.02.03.02.03.02.7م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشن1

تقدمي وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
4.03.06.03.06.04.3م2اكريليكي نقي%100

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من 1
12.008.0010.008.0012.0010.00م2خرسانة درجة15 

8.006.509.006.509.007.83م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(2

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1
7.04.05.04.07.05.3م3االستنادية واالسوار واخلنادق

4.05.55.04.05.54.8م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
70.070.070.070.070.070.0م3احلفريات وبأي سماكة 

0.0      تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة: 25 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
95.080.080.080.095.085.0م3ورقاب االعمدة

تقدمي وصب خرسانة درجة 20 للمدات ب-4
9.012.08.08.012.09.7م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
725.0660.0600.0600.0725.0661.7طنخضوغ 300 نيوتن/ ملم 2عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف( أ  )قياس 6
10.010.09.09.010.09.7م2)4×40×40(سم 

7
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة)25(   
قياس)50×30×12/15( سم

13.010.09.09.013.010.7م.ط
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 2
محاجر )أردنية( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة )4( سم

15.015.020.015.020.016.7م.ط

أعمال الطوبرابعًا
       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

8.08.07.07.08.07.7م2سماكة10 سمأ-1
13.012.015.012.015.013.3م2سماكة20 سمب-1
طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ15 + سم ج-1

للجدران اخلارجية
21.022.023.021.023.022.0م2

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

1.000.750.7575.001.000.83عدد

اعمال القصارةخامسًا
6.05.07.05.07.06.0م2قصارة داخلية ثالثة وجوه1
8.09.07.07.09.08.0م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

اعمال البالط واالرضياتسادسًا
تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام اردني 1

13.011.010.010.013.011.3م2قياس)3×30×30( سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب اول 2
14.014.015.014.015.014.3م2قياس)30×20( سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن لالرضيات قياس 3
20.016.017.016.020.017.7م2)0.9*60×60(سم 

تقدمي وتركيب براطيش من اجلرانيت للشبابيك 4
56.055.060.055.060.057.0م2والعتبات سماكة )3( سم 

تقدمي وتركيب نعل بالط ( بانيل )من اجلرانيت 5
الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( سم فاكثر  

سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 
17.012.015.012.017.014.7م.ط

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول 6
لالدراج  سماكة الدعسة3 سم ،سماكة املرآه 

2سم
36.027.030.027.036.031.0م.ط

اعمال املنجورسابعًا
تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد صنف 1

150.0135.0110.0110.0150.0131.7م2اول مع الدهان 3 وجوه

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

ارتفاع)90(سم
140.0180.0150.0140.0180.0156.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه 3
110.0120.0120.0110.0120.0116.7م.طسماكة 18 ملم ارتفاع)60( سم وعرض )35(سم
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

أعمال الطوبرابعًا
       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

7.07.09.07.08.07.7م2سماكة 10سمأ-1
10.016.014.010.016.013.3م2سماكة 20سمب-1

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم ج-1
15.022.025.015.025.020.7م2للجدران اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
0.650.901.250.651.250.93عدد)36/40×20×24(سم

اعمال القصارةخامسًا
5.06.06.85.06.85.9م2قصارة داخلية ثالثة وجوه1
6.07.09.06.09.07.3م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام اردني 1
10.09.512.09.512.010.5م2قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب اول 2
14.012.517.012.517.014.5م2قياس )20×30(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن لالرضيات قياس 3
18.014.020.014.020.017.3م2)60×60*0.9(سم 

تقدمي وتركيب براطيش من اجلرانيت للشبابيك 4
45.050.070.045.070.055.0م2والعتبات سماكة )3( سم 

5
تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت 
الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( سم فاكثر  

سماكة )12( ملم وارتفاع )15( سم 
9.012.010.09.012.010.3م.ط

6
تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول 

لالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 
2سم

30.027.046.027.046.034.3م.ط

اعمال املنجورسابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد صنف 1
125.097.0175.097.0175.0132.3م2اول مع الدهان 3 وجوه

2
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

160.0150.0190.0150.0190.0166.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه 3
105.0120.0150.0105.0150.0125.0م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

4
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  

خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات 
عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

300.0245.0280.0245.0300.0275.0م.ط
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وصف البندالرقم

يل
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ة ا
حد

و
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االفرادي 
لعطاء 
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الشمال 
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بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 
 اعمال حفريات من كل نوع :1

7.05.06.55.07.06.2م3حفريات لالساسات وقواعد االعمدة والزنانيرأ-1 
2.03.04.72.04.73.2م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 2
3.03.56.03.06.04.2م152سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ذات 

مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن احلفريات 
وبأي سماكة.

7.06.58.06.58.07.2م2

تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

88.085.0110.085.0110.094.3م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
88.095.0120.088.0120.0101.0م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

تقدمي وصب خرسانة درجة 20  سماكة )15( 5
8.014.012.08.014.011.3م2سم

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 2650.0665.0925.0650.0925.0746.7طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم كفاية 8
3.05.07.03.07.05.0م3او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور -1أ
95.094.0110.094.0110.099.7م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة -1ب
95.092.0110.092.0110.099.0م3وبأي سماكة

2
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي 
الشد

650.0600.0750.0600.0750.0666.7طن

أعمال احلجرثالثًا

1
 تقدمي وتركيب جدران حجرية صنف أ محاجر 

)أردنية( خال من العيوب ارتفاع)25( سم 
سماكة )5( سم .

42.038.055.038.055.045.0م2

2
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 
محاجر( أردنية )الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة )4( سم
15.015.020.015.020.016.7م.ط

دراسة رقم )3(
دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني /  بالدينار حسب األقاليم ملشاريع مت اختيارها بطريقة عشوائية

القطاع التربوي / أعمال األبنية
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18.014.020.014.020.017.3م2)60×60*0.9(سم 
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5
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30.027.046.027.046.034.3م.ط
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تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  

خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات 
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 الدراســـة رقــــم )1(
أسعار بنود أعمال الطــرق 

دراســـــة مقارنة مشاريع بنية حتتية/ الطــرق

وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

1.501.702.251.502.251.82م3حفريات غير مصنفة للطرق1

2.003.000.500.503.001.83م3طبقات الردم 2

4.002.002.252.004.002.75م3حفريات انشائية3

1.401.301.851.301.851.52م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 15 سم4

4.002.001.501.504.002.50م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 10 سم5

1.751.401.951.401.951.70م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 20 سم6

75cm 4.954.905.754.905.755.20م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

12.0015.0013.0012.0015.0013.33م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(8

19.0022.0020.0019.0022.0020.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم9

9.0019.0014.009.0019.0014.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم10

5.0017.0012.005.0017.0011.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم11

5.0016.0010.50ال يوجد5.0016.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 25 ملم12

تركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ على قطر 125 13
500.00680.00500.00500.00680.00560.00عددملم

10.0010.509.009.0010.509.83م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(14

15  )Washout Manhole( )تركيــب حفــر تنظيف )مناهــل
250.00100.00450.00100.00450.00266.67عددعلى خط قطر 125 ملم

تركيــب )Electro fusion self tapping( وصلــة مــن 16
20.00280.0080.0020.00280.00126.67عددقطر )63-32( ملم

تركيــب ماخــد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 17
250.00100.001500.00100.001500.00616.67عددخط قطر )125( ملم 

18 )Plot Markers( )50x3x3( 5.007.0025.005.0025.0012.33عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 19
250.00330.00500.00250.00500.00360.00عددقطر )125( ملم
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

األعمال املعدنيةثامنًا
70.089.0100.070.0100.086.3م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1 
95.0100.0126.095.0126.0107.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2
38.033.050.033.050.040.3م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

أعمال الدهانات تاسعًا
2.52.03.02.03.02.5م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشن1

تقدمي وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
4.03.06.03.06.04.3م2اكريليكي نقي %100

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من 1
7.508.0011.007.5011.008.83م2خرسانة درجة 15

تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
6.006.509.006.509.007.17م2)روالت(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1
7.04.06.04.07.05.7م3االستنادية واالسوار واخلنادق

4.05.54.74.05.54.7م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
70.070.065.065.070.068.3م3احلفريات وبأي سماكة 

0.0      تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
95.080.0134.080.0134.0103.0م3ورقاب االعمدة

تقدمي وصب خرسانة درجة 20 للمدات ب-4
9.012.012.09.012.011.0م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
725.0660.0825.0660.0825.0736.7طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 6
10.09.013.09.013.010.7م2)40×40×4(سم 

7
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  
قياس )12/15×30×50(سم

13.010.09.09.013.010.7م.ط
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 الدراســـة رقــــم )1(
أسعار بنود أعمال الطــرق 

دراســـــة مقارنة مشاريع بنية حتتية/ الطــرق

وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

1.501.702.251.502.251.82م3حفريات غير مصنفة للطرق1

2.003.000.500.503.001.83م3طبقات الردم 2

4.002.002.252.004.002.75م3حفريات انشائية3

1.401.301.851.301.851.52م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 15 سم4

4.002.001.501.504.002.50م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 10 سم5

1.751.401.951.401.951.70م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 20 سم6

75cm 4.954.905.754.905.755.20م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

12.0015.0013.0012.0015.0013.33م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(8

19.0022.0020.0019.0022.0020.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم9

9.0019.0014.009.0019.0014.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم10

5.0017.0012.005.0017.0011.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم11

5.0016.0010.50ال يوجد5.0016.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 25 ملم12

تركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ على قطر 125 13
500.00680.00500.00500.00680.00560.00عددملم

10.0010.509.009.0010.509.83م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(14

15  )Washout Manhole( )تركيــب حفــر تنظيف )مناهــل
250.00100.00450.00100.00450.00266.67عددعلى خط قطر 125 ملم

تركيــب )Electro fusion self tapping( وصلــة مــن 16
20.00280.0080.0020.00280.00126.67عددقطر )63-32( ملم

تركيــب ماخــد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 17
250.00100.001500.00100.001500.00616.67عددخط قطر )125( ملم 

18 )Plot Markers( )50x3x3( 5.007.0025.005.0025.0012.33عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 19
250.00330.00500.00250.00500.00360.00عددقطر )125( ملم
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وصف البندالرقم

يل
لك

ة ا
حد

و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
الوسط 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف اقليم 
اجلنوب 
بالدينار

 مدى األسعار
معّدل  بالدينار

 األسعار 
بالدينار

الىمن

األعمال املعدنيةثامنًا
70.089.0100.070.0100.086.3م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1 
95.0100.0126.095.0126.0107.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2
38.033.050.033.050.040.3م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

أعمال الدهانات تاسعًا
2.52.03.02.03.02.5م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشن1

تقدمي وعمل دهان مائي مستحلب اساس 2
4.03.06.03.06.04.3م2اكريليكي نقي %100

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من 1
7.508.0011.007.5011.008.83م2خرسانة درجة 15

تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية 2
6.006.509.006.509.007.17م2)روالت(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1
7.04.06.04.07.05.7م3االستنادية واالسوار واخلنادق

4.05.54.74.05.54.7م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
70.070.065.065.070.068.3م3احلفريات وبأي سماكة 

0.0      تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية أ-4
95.080.0134.080.0134.0103.0م3ورقاب االعمدة

تقدمي وصب خرسانة درجة 20 للمدات ب-4
9.012.012.09.012.011.0م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 5
725.0660.0825.0660.0825.0736.7طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 6
10.09.013.09.013.010.7م2)40×40×4(سم 

7
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة )25(  
قياس )12/15×30×50(سم

13.010.09.09.013.010.7م.ط
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وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

قيــاس 26 نيوتن/ملــم2   30 كســر  قــوة  خرســانية  حواجــز 
10076.5555510077.17م.ط20*80*160

دهان ســاخن مختلف األلوان ثيرموبالســتيك مع احلبيبات 27
139.777139.90م2الزجاجية

5028.53028.55036.17م2دهان أسهم اجتاهات كبيرة وممرات مشاة28

64.2510082.13غير موجود10064.25م2تنفيذ   Rumble Strips سماكة 10 ملم29

10.22015.10غير موجود2010.2م2إزالة دهان و   Rumble Strips قدمي30

108.1118.1119.70عددعاكسات أرضية أملنيوم وجه أو وجهني قياس 10*3110

1510.21210.21512.40عددعاكسات أرضية أملنيوم وجه أو وجهني قياس 15*3215

33Stand Delineators 3070.4202070.440.13عددعاكسات

تنفيذ مطبات منوذجية  شامال كل ما يلزم/ خلطة اسفلتية 34
10002962002001000498.67م.طواسمنتية ... الخ.

100102500100500234.00م.طإزالة مطبات قدمية35

4810074.00غير موجود10048م2تركيب درابزين جديد شامال احلديد والقواعد والدهان36

1020.415.20غير موجود1020.4م2فك وإزالة درابزين قدمي وتسليمه للوزارة37

فك وإزالة درابزين قدمي وتسليمه للوزارة و تركيب درابزين 38
5611083.00غير موجود11056م2جديد شامال كل ما يلزم

504235355042.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0*1.0*391.0

504235355042.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0*1.0*401.5

504235355042.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0*1.0*412.0

42Gabion 504245425045.67م3فرشة حصيرة

تركيــب شــبك حمايــة امليول احلانبيــة Netting بطول 25 43
150633200150633327.67عددم وعرض 3 م

تركيــب شــبك حمايــة امليول احلانبيــة Netting بطول 25 44
100420260.00غير موجود100420عددم وعرض 2 م

فــك وتنظيــف خلــف وترقيع وصيانــة وإعادة تركيب شــبك 45
Netting 72013.50غير موجود207م2حماية امليول اجلانبية القدمي

1009612096120105.33م3تنفيذ جدران دبش وباطون46

2015.611112015.53م2تبطني اخلنادق بخرسانة قوة 15 نيوتن/ملم472

48Stone Riprap 8060.245458061.73م3تنفيذ أعمال

2002356060235165.00عددتركيب إشارة مرورية جديدة قياس 90 بعمود49

100100505010083.33عددتركيب إشارة مرورية جديدة قياس 90 بدون عمود50

100175.5100100175.5125.17عددتركيب أو إضافة عمود بدون إشارة51

57.1227.14.70عددتركيب اشارة كف جانبية52
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الدراســـة رقــــم )2(
أسعار بنود أعمال الطــرق 

دراســـــة مقارنة مشاريع صيانة الطــرق

وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

605645456053.67طناعمال الترقيعات باخللطة االسفلتية1

821183.67م.طحقن الشقوق االسفلتية2

1.50.680.50.51.50.89م2اعمال كشط خلطة اسفلتية سماكة  ال تقل عن 5 سم3

20.790.550.5521.11م2اعمال كشط خلطة اسفلتية سماكة  ال تقل عن 7 سم4

10.6110.6112.33م2كشط تخشني سماكة )2-1( سم5

7.56667.56.50م2خلطة اسفلتية )Wearing Course( سماكة 5سم6

98.36.256.2597.85م2خلطة اسفلتية )Binder Course( سماكة 7سم7

8M.C( Prime Coat(  700663700663700687.67طنتنفيذ وجه تأسيسي

9Seal Coat   1.513013010.83م2تنفيذ وجه ختامي

10Base Course 2514.312122517.10م3فرشيات األساس

11Sub Base Course 2014.310102014.77م3فرشيات حتت األساس

54.174.175.37م3أعمال قطع غير مصنفة12

55.17575.70م3أعمال ردم13

14Rock Fill 510.21551510.07م3ردم صخري

7.12013.55غير موجود207.1م3أعمال قطع انشائي 15

354730304737.33م.طتوريد وتقدمي وتركيب  حاجز معدني16

455960456054.67م.طإزالة حواجز معدنية  قدمية وتركيب حواجز جديدة17

1014.330103018.10م.طإزالة حواجز معدنية  قدمية وبدون تركيب حواجز جديدة18

20117602011765.67عددتركيب Beam  جديد 19

309460309461.33عددتركيب Post  جديد20

2023.5202023.521.17عددإزالة Post  قدمي وتسليمه للوزارة21

1020.57720.512.50عددتركيب Spacer  جديد22

253625253628.67عددتركيب Fish Tail  جديدة23

75176252517692.00عددتركيب بدايات  جديدة24

قيــاس 25 نيوتن/ملــم2   30 كســر  قــوة  خرســانية  حواجــز 
1251486060148111.00م.ط34*100*200
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وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

قيــاس 26 نيوتن/ملــم2   30 كســر  قــوة  خرســانية  حواجــز 
10076.5555510077.17م.ط20*80*160

دهان ســاخن مختلف األلوان ثيرموبالســتيك مع احلبيبات 27
139.777139.90م2الزجاجية

5028.53028.55036.17م2دهان أسهم اجتاهات كبيرة وممرات مشاة28

64.2510082.13غير موجود10064.25م2تنفيذ   Rumble Strips سماكة 10 ملم29

10.22015.10غير موجود2010.2م2إزالة دهان و   Rumble Strips قدمي30

108.1118.1119.70عددعاكسات أرضية أملنيوم وجه أو وجهني قياس 10*3110

1510.21210.21512.40عددعاكسات أرضية أملنيوم وجه أو وجهني قياس 15*3215

33Stand Delineators 3070.4202070.440.13عددعاكسات

تنفيذ مطبات منوذجية  شامال كل ما يلزم/ خلطة اسفلتية 34
10002962002001000498.67م.طواسمنتية ... الخ.

100102500100500234.00م.طإزالة مطبات قدمية35

4810074.00غير موجود10048م2تركيب درابزين جديد شامال احلديد والقواعد والدهان36

1020.415.20غير موجود1020.4م2فك وإزالة درابزين قدمي وتسليمه للوزارة37

فك وإزالة درابزين قدمي وتسليمه للوزارة و تركيب درابزين 38
5611083.00غير موجود11056م2جديد شامال كل ما يلزم

504235355042.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0*1.0*391.0

504235355042.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0*1.0*401.5

504235355042.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0*1.0*412.0

42Gabion 504245425045.67م3فرشة حصيرة

تركيــب شــبك حمايــة امليول احلانبيــة Netting بطول 25 43
150633200150633327.67عددم وعرض 3 م

تركيــب شــبك حمايــة امليول احلانبيــة Netting بطول 25 44
100420260.00غير موجود100420عددم وعرض 2 م

فــك وتنظيــف خلــف وترقيع وصيانــة وإعادة تركيب شــبك 45
Netting 72013.50غير موجود207م2حماية امليول اجلانبية القدمي

1009612096120105.33م3تنفيذ جدران دبش وباطون46

2015.611112015.53م2تبطني اخلنادق بخرسانة قوة 15 نيوتن/ملم472

48Stone Riprap 8060.245458061.73م3تنفيذ أعمال

2002356060235165.00عددتركيب إشارة مرورية جديدة قياس 90 بعمود49

100100505010083.33عددتركيب إشارة مرورية جديدة قياس 90 بدون عمود50

100175.5100100175.5125.17عددتركيب أو إضافة عمود بدون إشارة51

57.1227.14.70عددتركيب اشارة كف جانبية52
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الدراســـة رقــــم )2(
أسعار بنود أعمال الطــرق 

دراســـــة مقارنة مشاريع صيانة الطــرق

وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

605645456053.67طناعمال الترقيعات باخللطة االسفلتية1

821183.67م.طحقن الشقوق االسفلتية2

1.50.680.50.51.50.89م2اعمال كشط خلطة اسفلتية سماكة  ال تقل عن 5 سم3

20.790.550.5521.11م2اعمال كشط خلطة اسفلتية سماكة  ال تقل عن 7 سم4

10.6110.6112.33م2كشط تخشني سماكة )2-1( سم5

7.56667.56.50م2خلطة اسفلتية )Wearing Course( سماكة 5سم6

98.36.256.2597.85م2خلطة اسفلتية )Binder Course( سماكة 7سم7

8M.C( Prime Coat(  700663700663700687.67طنتنفيذ وجه تأسيسي

9Seal Coat   1.513013010.83م2تنفيذ وجه ختامي

10Base Course 2514.312122517.10م3فرشيات األساس

11Sub Base Course 2014.310102014.77م3فرشيات حتت األساس

54.174.175.37م3أعمال قطع غير مصنفة12

55.17575.70م3أعمال ردم13

14Rock Fill 510.21551510.07م3ردم صخري

7.12013.55غير موجود207.1م3أعمال قطع انشائي 15

354730304737.33م.طتوريد وتقدمي وتركيب  حاجز معدني16

455960456054.67م.طإزالة حواجز معدنية  قدمية وتركيب حواجز جديدة17

1014.330103018.10م.طإزالة حواجز معدنية  قدمية وبدون تركيب حواجز جديدة18

20117602011765.67عددتركيب Beam  جديد 19

309460309461.33عددتركيب Post  جديد20

2023.5202023.521.17عددإزالة Post  قدمي وتسليمه للوزارة21

1020.57720.512.50عددتركيب Spacer  جديد22

253625253628.67عددتركيب Fish Tail  جديدة23

75176252517692.00عددتركيب بدايات  جديدة24

قيــاس 25 نيوتن/ملــم2   30 كســر  قــوة  خرســانية  حواجــز 
1251486060148111.00م.ط34*100*200



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 47

الدراســـة رقــــم )3(
أسعار بنود أعمال الطــرق 

دراســـــة مقارنة مشاريع تنفيذ الطــرق

وصف العملالرقم

دة
وح

ال

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
الشمال

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
الوسط

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

15.001.809.571.8015.008.79م3حفريات غير مصنفة للطرق1

15.003.309.573.3015.009.29م3طبقات الردم2

3)Granular sub base( 4.5011.0019.144.5019.1411.55م3فرشيات حتت األساس

4)Base course( 4.5013.0021.104.5021.1012.87م3فرشيات األساس

5 Prime coat MC 70 400.00450.00861.52400.00861.52570.51طنزفتة

4.505.505.00ال يوجد4.505.50م2طبقة اخللطة اإلسفلتية السطحية سماكة )5 سم(6

90.00100.0095.00ال يوجد100.0090.00م3خرسانة نظافة درجة 15 نيوتن 7

750.001200.00975.00ال يوجد1200.00750.00طنحديد تسليح عالي الشد 8

990cm 90.00150.00120.00ال يوجد150.0090.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

10150cm 110.00200.00155.00ال يوجد200.00110.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

11120cm  125.00200.00162.50ال يوجد200.00125.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

4.791.504.793.15ال يوجد1.50م.طدهان طرق عرض 15 سم متنوع 12
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وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

506120206143.67عددتركيب اشارة أسهم53

2503066565306207.00عددتركيب اشارة جديدة قياس 120 بعمود54

300306100100306235.33م2تركيب اشارة  ارشادية كاملة55

150143200143200164.33م2اضافة شرائح بدل املفقودة56

تركيــب عبــارة انبوبيــة اســمنتية جديــدة  شــاملة االجنحــة 57
100871008710095.67م.طواملداخل واملخارج  قطر 600 ملم

تركيــب عبــارة انبوبيــة اســمنتية جديــدة  شــاملة االجنحــة 58
1109712097120109.00م.طواملداخل واملخارج  قطر 750 ملم

تركيــب عبــارة انبوبيــة اســمنتية جديــدة  شــاملة االجنحــة 59
15071.513071.5150117.17م.طواملداخل واملخارج  قطر 900 ملم

3001332020300151.00عددرفع أو تنزيل منهل شامال جميع ما يلزم60

61Cover2001635050200137.67عددتقدمي وتوريد غطاء منهل جديد مع البرواز

62Grill 10163151016362.67كغمتقدمي وتوريد شبك منهل جديد مع البرواز

5076.563.25غير موجود5076.5م.طتركيب Hand Rail جديد63

3130001,515.50غير موجود300031عددصيانة ودهان جسور مشاة حديدية64

308055.00غير موجود3080م2تقدمي وتركيب دربزينات جلسور املشاة65

204834.00غير موجود2048م2صيانة وإعادة تركيب  دربزينات جسور املشاة66

4310071.50غير موجود10043م2 إضافة ألواح بدل التالفة جلسور املشاة67

1507815078150126.00م3تنفيذ أعمال خرسانية قوة 15 نيوتن/ ملم682

200102200102200167.33م3تنفيذ أعمال خرسانية قوة 25 نيوتن/ ملم692

2014.33514.33523.10م2تنفيذ بالط اسمنتي لألرصفة70

1515.425152518.47م2تنفيذ مدات خرسانية 10 سم درجة 7115

2014.41514.42016.47م.طتوريد وبناء كندرين 72

1011.213101311.40م.طخلع أطاريف وإعادة تركيبها73

90076510007651000888.33طنحديد تسليح شد 60 مختلف األقطار74

باملقطوعالورش الدائمة للصيانة 75
/شهري

300003265330000300003265330,884.33
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الدراســـة رقــــم )3(
أسعار بنود أعمال الطــرق 

دراســـــة مقارنة مشاريع تنفيذ الطــرق

وصف العملالرقم

دة
وح

ال

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
الشمال

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
الوسط

تنفيذ 
طريق 

يف اقليم 
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

15.001.809.571.8015.008.79م3حفريات غير مصنفة للطرق1

15.003.309.573.3015.009.29م3طبقات الردم2

3)Granular sub base( 4.5011.0019.144.5019.1411.55م3فرشيات حتت األساس

4)Base course( 4.5013.0021.104.5021.1012.87م3فرشيات األساس

5 Prime coat MC 70 400.00450.00861.52400.00861.52570.51طنزفتة

4.505.505.00ال يوجد4.505.50م2طبقة اخللطة اإلسفلتية السطحية سماكة )5 سم(6

90.00100.0095.00ال يوجد100.0090.00م3خرسانة نظافة درجة 15 نيوتن 7

750.001200.00975.00ال يوجد1200.00750.00طنحديد تسليح عالي الشد 8

990cm 90.00150.00120.00ال يوجد150.0090.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

10150cm 110.00200.00155.00ال يوجد200.00110.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

11120cm  125.00200.00162.50ال يوجد200.00125.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

4.791.504.793.15ال يوجد1.50م.طدهان طرق عرض 15 سم متنوع 12
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وصف العملالرقم

دة
وح

ال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الشمال

بنية 
حتتية 

يف اقليم 
الوسط

بنية 
حتتية 

يف اقليم  
اجلنوب

مدى االسعار
معدل بالدينار

االسعار
بالدينار الىمن

506120206143.67عددتركيب اشارة أسهم53

2503066565306207.00عددتركيب اشارة جديدة قياس 120 بعمود54

300306100100306235.33م2تركيب اشارة  ارشادية كاملة55

150143200143200164.33م2اضافة شرائح بدل املفقودة56

تركيــب عبــارة انبوبيــة اســمنتية جديــدة  شــاملة االجنحــة 57
100871008710095.67م.طواملداخل واملخارج  قطر 600 ملم

تركيــب عبــارة انبوبيــة اســمنتية جديــدة  شــاملة االجنحــة 58
1109712097120109.00م.طواملداخل واملخارج  قطر 750 ملم

تركيــب عبــارة انبوبيــة اســمنتية جديــدة  شــاملة االجنحــة 59
15071.513071.5150117.17م.طواملداخل واملخارج  قطر 900 ملم

3001332020300151.00عددرفع أو تنزيل منهل شامال جميع ما يلزم60

61Cover2001635050200137.67عددتقدمي وتوريد غطاء منهل جديد مع البرواز

62Grill 10163151016362.67كغمتقدمي وتوريد شبك منهل جديد مع البرواز

5076.563.25غير موجود5076.5م.طتركيب Hand Rail جديد63

3130001,515.50غير موجود300031عددصيانة ودهان جسور مشاة حديدية64

308055.00غير موجود3080م2تقدمي وتركيب دربزينات جلسور املشاة65

204834.00غير موجود2048م2صيانة وإعادة تركيب  دربزينات جسور املشاة66

4310071.50غير موجود10043م2 إضافة ألواح بدل التالفة جلسور املشاة67

1507815078150126.00م3تنفيذ أعمال خرسانية قوة 15 نيوتن/ ملم682

200102200102200167.33م3تنفيذ أعمال خرسانية قوة 25 نيوتن/ ملم692

2014.33514.33523.10م2تنفيذ بالط اسمنتي لألرصفة70

1515.425152518.47م2تنفيذ مدات خرسانية 10 سم درجة 7115

2014.41514.42016.47م.طتوريد وبناء كندرين 72

1011.213101311.40م.طخلع أطاريف وإعادة تركيبها73

90076510007651000888.33طنحديد تسليح شد 60 مختلف األقطار74

باملقطوعالورش الدائمة للصيانة 75
/شهري

300003265330000300003265330,884.33
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف  اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
الوسط 

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
اجلنوب 

 معدل مدى االسعار بالدينار
االسعار
بالدينار

الىمن

مواسيرمجاري و تصريف اخلارجية قطر4 انش )100مم( 18
4.604.406.004.406.005.00م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3 مم

مواسيرمجاري و تصريف اخلارجية قطر6 انش )150مم( 19
8.287.6011.007.6011.008.96م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 7.7 مم

مناهل صرف صحي قياس )60*60( والغطاء )50*50( 20
150.0072.00200.0072.00200.00140.67عددسم

مناهل صرف صحي قياس )90*90( والغطاء )60*60( 21
180.00100.00220.00100.00220.00166.67عددسم

حفرة تفتيش ساقطة من اخلرسانة درجة 25 قياس )قطر 22
73.6080.00200.0073.60200.00117.87عدد60سم( والغطاء )قطر 50سم(

حفرة تفتيش ساقطة من اخلرسانة درجة 25 قياس )قطر 23
115.00120.00250.00115.00250.00161.67عدد90سم( والغطاء )قطر 60سم(

مبساحة 24  20 ــدرجــة  ب اخلــرســانــة  مــن  جتميعية  حــفــرة 
161.00200.00300.00161.00300.00220.33عددسطحية)2*1(م2 وعمق 0.30م

25 )40*30( قياس  الفخار  من  لألطفال  افرجني  مرحاض 
120.0080.00150.0080.00150.00116.67عددمع ملحقاته

26 0.5 قطر  كــروم  مع خالط  سم   )40*30( قياس  مغسلة 
70.0064.0080.0064.0080.0071.33عددإنش

األعمال الصحية للمعوقنيثانيًا 
414.00400.00700.00400.00700.00504.67عددمرحاض افرجني )37*65(سم مع ملحقاته1
414.00400.00500.00400.00500.00438.00عددمغسلة )41*56( سم مع ملحقاتها2

املياه الباردة والساخنةثالثًا
4.003.205.003.205.004.07م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 16مم1
3.684.006.003.686.004.56م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 20مم2
4.144.807.004.147.005.31م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 25مم3
6.445.608.005.608.006.68م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 32مم4
16.1014.009.009.0016.1013.03م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 65مم5

مع 6 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
8.287.2010.007.2010.008.49م.طامللحقات قطر 50مم

مع 7 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
7.366.4015.006.4015.009.59م.طامللحقات قطر 40مم

مع 8 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
6.445.608.005.608.006.68م.طامللحقات قطر 32مم

مع 9 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
5.524.8010.004.8010.006.77م.طامللحقات قطر 25مم

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 10
8.007.209.007.209.008.07م.طقطر 40مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 11
7.006.4010.006.4010.007.80م.طقطر 32مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 12
6.005.609.005.609.006.87م.طقطر 25مم 
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دراسة رقم )1(
حتليل اسعار بنود االعمال امليكانيكية

 عطاءات مركزية محالة لقطاع التربية والتعليم )مدارس(

دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني / بالدينار حسب األقاليم

وصف البندالرقم

دة
وح

ال

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف  اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
الوسط 

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
اجلنوب 

 معدل مدى االسعار بالدينار
االسعار
بالدينار

الىمن

األعمال امليكانيكية:

األعمال الصحية واملجاريأواًل 

كافة 1 مــع  ســم  قياس)50*60(  فــخــار  عــربــي  مــرحــاض 
50.6048.00100.0048.00100.0066.20عددامللحقات

73.6068.00150.0068.00150.0097.20عددمرحاض افرجني من الفخارقياس )65*37(مع ملحقاته2

قياس 3 انــش   0.5 كــروم  خــالط  مع  عامود  نصف  مغسلة 
73.6064.00140.0064.00140.0092.53عدد)49*57( سم

قياس 4 انــش   0.5 كــروم  خــالط  مع  عامود  نصف  مغسلة 
73.6068.0080.0068.0080.0073.87عدد)35*50( سم

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل )60*90( سم خالط 5
128.80112.00175112.00175.00138.60عددكروم 0.5 انش

مع 6 سم   )25*45*61( لألحماض  مقاوم  بورسالن  حوض 
250.0088.00500.0088.00500.00279.33عددخالط كروم 0.5 انش

مصرف أرضي فلورتراب من الستانلس قياس )20*20( 7
25.0016.0030.0016.0030.0023.67عددسم

مصرف أرضي فلورتراب مقاورم لألحماض من الستانلس 8
0.0016.000.0016.005.33عددقياس )20*20( سم

9 Clean Out 16.1014.0020.0014.0020.0016.70عددنقطة تنظيف
0.0080.000.0080.0026.67م.طقنوات تصريف مياه االمطار قياس)60*40*20( سم10

قطر 11 االمطار  مياه  لتصريف   )UPVC( شبك  مصارف 
16.1024.0010.0010.0024.0016.70عدد100 مم

قطر 12 االمطار  مياه  لتصريف   )UPVC( شبك  مصارف 
18.4020.0020.0018.4020.0019.47عدد50 مم

8.004.0010.004.0010.007.33م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 100مم، ضغط 6 بار13
4.002.005.002.005.003.67م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 50مم، ضغط 6 بار14

15 )UPVC( مــن  انــش   4 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
4.604.405.004.405.004.67م.طضغط 10بار سماكة 5.3مم

مواسير تصريف وتهوية قطر 3 انش من )UPVC( ضغط 16
0.002.4010.000.0010.004.13م.ط10بار سماكة 3.6مم

17 )UPVC( مــن  انــش   2 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
2.302.005.002.005.003.10م.طضغط 10بار سماكة 2.4مم
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مواسيرمجاري و تصريف اخلارجية قطر4 انش )100مم( 18
4.604.406.004.406.005.00م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3 مم

مواسيرمجاري و تصريف اخلارجية قطر6 انش )150مم( 19
8.287.6011.007.6011.008.96م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 7.7 مم

مناهل صرف صحي قياس )60*60( والغطاء )50*50( 20
150.0072.00200.0072.00200.00140.67عددسم

مناهل صرف صحي قياس )90*90( والغطاء )60*60( 21
180.00100.00220.00100.00220.00166.67عددسم

حفرة تفتيش ساقطة من اخلرسانة درجة 25 قياس )قطر 22
73.6080.00200.0073.60200.00117.87عدد60سم( والغطاء )قطر 50سم(

حفرة تفتيش ساقطة من اخلرسانة درجة 25 قياس )قطر 23
115.00120.00250.00115.00250.00161.67عدد90سم( والغطاء )قطر 60سم(

مبساحة 24  20 ــدرجــة  ب اخلــرســانــة  مــن  جتميعية  حــفــرة 
161.00200.00300.00161.00300.00220.33عددسطحية)2*1(م2 وعمق 0.30م

25 )40*30( قياس  الفخار  من  لألطفال  افرجني  مرحاض 
120.0080.00150.0080.00150.00116.67عددمع ملحقاته

26 0.5 قطر  كــروم  مع خالط  سم   )40*30( قياس  مغسلة 
70.0064.0080.0064.0080.0071.33عددإنش

األعمال الصحية للمعوقنيثانيًا 
414.00400.00700.00400.00700.00504.67عددمرحاض افرجني )37*65(سم مع ملحقاته1
414.00400.00500.00400.00500.00438.00عددمغسلة )41*56( سم مع ملحقاتها2

املياه الباردة والساخنةثالثًا
4.003.205.003.205.004.07م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 16مم1
3.684.006.003.686.004.56م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 20مم2
4.144.807.004.147.005.31م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 25مم3
6.445.608.005.608.006.68م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 32مم4
16.1014.009.009.0016.1013.03م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 65مم5

مع 6 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
8.287.2010.007.2010.008.49م.طامللحقات قطر 50مم

مع 7 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
7.366.4015.006.4015.009.59م.طامللحقات قطر 40مم

مع 8 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
6.445.608.005.608.006.68م.طامللحقات قطر 32مم

مع 9 مجلفنة(  ــوالذ  )فـ العلوية  ــات  اخلــزان مــن  مــيــاه  خــط 
5.524.8010.004.8010.006.77م.طامللحقات قطر 25مم

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 10
8.007.209.007.209.008.07م.طقطر 40مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 11
7.006.4010.006.4010.007.80م.طقطر 32مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 12
6.005.609.005.609.006.87م.طقطر 25مم 
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دراسة رقم )1(
حتليل اسعار بنود االعمال امليكانيكية

 عطاءات مركزية محالة لقطاع التربية والتعليم )مدارس(

دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصني / بالدينار حسب األقاليم
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االسعار
بالدينار

الىمن

األعمال امليكانيكية:

األعمال الصحية واملجاريأواًل 

كافة 1 مــع  ســم  قياس)50*60(  فــخــار  عــربــي  مــرحــاض 
50.6048.00100.0048.00100.0066.20عددامللحقات

73.6068.00150.0068.00150.0097.20عددمرحاض افرجني من الفخارقياس )65*37(مع ملحقاته2

قياس 3 انــش   0.5 كــروم  خــالط  مع  عامود  نصف  مغسلة 
73.6064.00140.0064.00140.0092.53عدد)49*57( سم

قياس 4 انــش   0.5 كــروم  خــالط  مع  عامود  نصف  مغسلة 
73.6068.0080.0068.0080.0073.87عدد)35*50( سم

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل )60*90( سم خالط 5
128.80112.00175112.00175.00138.60عددكروم 0.5 انش

مع 6 سم   )25*45*61( لألحماض  مقاوم  بورسالن  حوض 
250.0088.00500.0088.00500.00279.33عددخالط كروم 0.5 انش

مصرف أرضي فلورتراب من الستانلس قياس )20*20( 7
25.0016.0030.0016.0030.0023.67عددسم

مصرف أرضي فلورتراب مقاورم لألحماض من الستانلس 8
0.0016.000.0016.005.33عددقياس )20*20( سم

9 Clean Out 16.1014.0020.0014.0020.0016.70عددنقطة تنظيف
0.0080.000.0080.0026.67م.طقنوات تصريف مياه االمطار قياس)60*40*20( سم10

قطر 11 االمطار  مياه  لتصريف   )UPVC( شبك  مصارف 
16.1024.0010.0010.0024.0016.70عدد100 مم

قطر 12 االمطار  مياه  لتصريف   )UPVC( شبك  مصارف 
18.4020.0020.0018.4020.0019.47عدد50 مم

8.004.0010.004.0010.007.33م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 100مم، ضغط 6 بار13
4.002.005.002.005.003.67م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 50مم، ضغط 6 بار14

15 )UPVC( مــن  انــش   4 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
4.604.405.004.405.004.67م.طضغط 10بار سماكة 5.3مم

مواسير تصريف وتهوية قطر 3 انش من )UPVC( ضغط 16
0.002.4010.000.0010.004.13م.ط10بار سماكة 3.6مم

17 )UPVC( مــن  انــش   2 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
2.302.005.002.005.003.10م.طضغط 10بار سماكة 2.4مم
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)16( مم 7 12.5بار قطر  مواسير بالستيكية حراريةضغط 
3.001.204.001.204.002.73م.طوالسليف قطر 32 مم

80.0056.0012056.00140.0085.33عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1.25 إنش )32( مم8
70.0048.0010048.00120.0072.67عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1 إنش )25( مم9
120.0040.0014540.00145.00101.67عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )100*60*10( سم10
100.0040.0014040.00140.0093.33عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )80*60*10( سم11
80.0040.0010040.00100.0073.33عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )60*60*10( سم12
70.0080.008570.00200.0078.33م.طكولكترات لبويلرات التدفئة من الفوالذ قطر 6 إنش 13
200.00152.00320152.00380.00224.00عددخزان سوالر سماكة 3 مم مع ملحقاته سعة 2 م143

خزان من الصاج سماكة 2 مم مع ملحقاته سعة )414( لتر 15
120.0080.0020080.00200.00133.33عددلبويلرات التدفئة

300.00400.00450300.001000.00383.33باملقطوعمدخنة صاج اسود أفقية سماكة 3 مم قطر حسب البويلر16
30.0027.203527.2068.0030.73م.ح رديتر تدفئة سكب 17
150.00100.00160100.00250.00136.67عددغطاء خشب لرديتر سكب 18
0.700.800.850.702.000.78لتركمية سوالر19
30.0027.204527.2068.0034.07م.طمدخنة عمودية من الفوالذ سماكة 3 مم قطر 18 إنش20
10.008.00188.0020.0012.00م.طمواسير سيملس قطر 50 مم لتزويد الديزل 21

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 0.27 لتر/ث 22
300.00280.00450280.00700.00343.33عددضغط 10 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 1.83 لتر/ث 23
450.00320.00500320.00800.00423.33عددضغط 15 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 3.18 لتر/ث 24
600.00400.00800400.001000.00600.00عددضغط 20 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 3.52 لتر/ث 25
700.00400.00850400.001000.00650.00عددضغط 20 م عامود ماء

70.0060.007560.00150.0068.33عددطفايات حريق بودرة 10 كغم 26

أعمال التكييف والتهويةخامسًا

1 2.5 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 506.00760.00850506.001900.00705.33عددطن تبريد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 2 طن 2
Tr 414.00520.00500414.001300.00478.00عددتبريد

1 طن 3 وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 
Tr 550.00400.00680400.001000.00543.33عددتبريد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 1.5 طن 4
Tr 650.00440.00766440.001100.00618.67عددتبريد

100.0080.0012080.00200.00100.00عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 150 لتر/ث5
70.0064.008564.00160.0073.00عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 100 لتر/ث6
50.0060.007550.00150.0061.67عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 50 لتر/ث7
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شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 13
5.004.8010.004.8010.006.60م.طقطر 20مم 

1.381.203.001.203.001.86م.طشبكة مواسير باردة وساخنة بالستيكية حرارية قطر 16مم14

قطر 15 حرارية  بالستيكية  وساخنة  ــاردة  ب مواسير  شبكة 
2.302.006.002.006.003.43م.ط20مم

700.00600.00750.00600.00750.00683.33عددمبرد ماء قدرة 30لتر / الساعة16
50.6048.0075.0048.0075.0057.87عددكولكتر نحاس قطر )25مم(17
55.2064.00100.0055.20100.0073.07عددكولكتر نحاس قطر )32مم(18
0.0048.0075.000.0075.0041.00عددكولكتر نحاس قطر )20مم(19
46.0040.00100.0040.00100.0062.00عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )100*60*10(سم20
46.0040.00100.0040.00100.0062.00عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )80*60*10(سم21
46.0040.00100.0040.00100.0062.00عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )60*60*10(سم22
73.6080.00150.0073.60200.00101.20عددسخان ماء كهربائي سعة 30لتر وقدرة 1500 واط23
174.80152.00150.00150.00380.00158.93عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 2م3 مع ملحقاته 24
150.00152.00130.00130.00380.00144.00عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 1م3 مع ملحقاته 25
30.0040.0045.0030.00100.0038.33عددخالط كروم من النوع احلائطي الظاهر ذو مفبضني26

27
وحدة تسخني شمسي متكاملة مزودة بسلندر ماء ساخن 
سعة 500لتر و6 خاليا ومفاومة كهربائية ال تقل عن 3000 

واط لكل وحدة
1300.001600.001100.001100.004000.001333.33عدد

600.00800.00800.00600.002000.00733.33باملقطوعحوض مشرب عدد 2 مع كافة امللحقات 28
600.00640.00750.00600.001600.00663.33عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.1 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها29
800.00720.00950.00720.001800.00823.33عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.3 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها30
598.00720.001250.00598.001800.00856.00عددمضخة مياه باردة قدرة 15 م3/س ،ضغط 15 م وملحقاتها31

بار 32  1.2 ،ضــغــط  ل/ث   2.3 ــدرة  قـ بـــاردة  مــيــاه  مضخة 
700.00640.00860.00640.001600.00733.33عددوملحقاتها

بــار 33  1.2 ،ضــغــط  ل/ث   2.1 ــدرة  قـ ــاردة  ــ ب مــيــاه  مضخة 
736.00640.00960.00640.001600.00778.67عددوملحقاتها

750.00680.001000.00680.001700.00810.00عددمضخة مياه باردة قدرة 2 ل/ث ،ضغط 3 بار وملحقاتها34

أعمال التدفئة املركزيةرابعًا
2000.002520.0035000.002000.0035000.0013173.33عددبويلر سكب مع ملحقاته ضغط 6بار وقدرة 185 ك.واط1
20.0016.0022.0016.0040.0019.33م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 80 مم2
7.007.209.007.0018.007.73م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 50 مم3
6.006.4010.006.0016.007.47م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 40 مم4
5.005.6010.005.0014.006.87م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 32 مم5
4.004.8011.004.0012.006.60م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 25 مم6
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)16( مم 7 12.5بار قطر  مواسير بالستيكية حراريةضغط 
3.001.204.001.204.002.73م.طوالسليف قطر 32 مم

80.0056.0012056.00140.0085.33عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1.25 إنش )32( مم8
70.0048.0010048.00120.0072.67عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1 إنش )25( مم9
120.0040.0014540.00145.00101.67عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )100*60*10( سم10
100.0040.0014040.00140.0093.33عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )80*60*10( سم11
80.0040.0010040.00100.0073.33عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )60*60*10( سم12
70.0080.008570.00200.0078.33م.طكولكترات لبويلرات التدفئة من الفوالذ قطر 6 إنش 13
200.00152.00320152.00380.00224.00عددخزان سوالر سماكة 3 مم مع ملحقاته سعة 2 م143

خزان من الصاج سماكة 2 مم مع ملحقاته سعة )414( لتر 15
120.0080.0020080.00200.00133.33عددلبويلرات التدفئة

300.00400.00450300.001000.00383.33باملقطوعمدخنة صاج اسود أفقية سماكة 3 مم قطر حسب البويلر16
30.0027.203527.2068.0030.73م.ح رديتر تدفئة سكب 17
150.00100.00160100.00250.00136.67عددغطاء خشب لرديتر سكب 18
0.700.800.850.702.000.78لتركمية سوالر19
30.0027.204527.2068.0034.07م.طمدخنة عمودية من الفوالذ سماكة 3 مم قطر 18 إنش20
10.008.00188.0020.0012.00م.طمواسير سيملس قطر 50 مم لتزويد الديزل 21

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 0.27 لتر/ث 22
300.00280.00450280.00700.00343.33عددضغط 10 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 1.83 لتر/ث 23
450.00320.00500320.00800.00423.33عددضغط 15 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 3.18 لتر/ث 24
600.00400.00800400.001000.00600.00عددضغط 20 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 3.52 لتر/ث 25
700.00400.00850400.001000.00650.00عددضغط 20 م عامود ماء

70.0060.007560.00150.0068.33عددطفايات حريق بودرة 10 كغم 26

أعمال التكييف والتهويةخامسًا

1 2.5 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 506.00760.00850506.001900.00705.33عددطن تبريد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 2 طن 2
Tr 414.00520.00500414.001300.00478.00عددتبريد

1 طن 3 وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 
Tr 550.00400.00680400.001000.00543.33عددتبريد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 1.5 طن 4
Tr 650.00440.00766440.001100.00618.67عددتبريد

100.0080.0012080.00200.00100.00عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 150 لتر/ث5
70.0064.008564.00160.0073.00عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 100 لتر/ث6
50.0060.007550.00150.0061.67عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 50 لتر/ث7
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شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات 13
5.004.8010.004.8010.006.60م.طقطر 20مم 

1.381.203.001.203.001.86م.طشبكة مواسير باردة وساخنة بالستيكية حرارية قطر 16مم14

قطر 15 حرارية  بالستيكية  وساخنة  ــاردة  ب مواسير  شبكة 
2.302.006.002.006.003.43م.ط20مم

700.00600.00750.00600.00750.00683.33عددمبرد ماء قدرة 30لتر / الساعة16
50.6048.0075.0048.0075.0057.87عددكولكتر نحاس قطر )25مم(17
55.2064.00100.0055.20100.0073.07عددكولكتر نحاس قطر )32مم(18
0.0048.0075.000.0075.0041.00عددكولكتر نحاس قطر )20مم(19
46.0040.00100.0040.00100.0062.00عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )100*60*10(سم20
46.0040.00100.0040.00100.0062.00عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )80*60*10(سم21
46.0040.00100.0040.00100.0062.00عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )60*60*10(سم22
73.6080.00150.0073.60200.00101.20عددسخان ماء كهربائي سعة 30لتر وقدرة 1500 واط23
174.80152.00150.00150.00380.00158.93عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 2م3 مع ملحقاته 24
150.00152.00130.00130.00380.00144.00عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 1م3 مع ملحقاته 25
30.0040.0045.0030.00100.0038.33عددخالط كروم من النوع احلائطي الظاهر ذو مفبضني26

27
وحدة تسخني شمسي متكاملة مزودة بسلندر ماء ساخن 
سعة 500لتر و6 خاليا ومفاومة كهربائية ال تقل عن 3000 

واط لكل وحدة
1300.001600.001100.001100.004000.001333.33عدد

600.00800.00800.00600.002000.00733.33باملقطوعحوض مشرب عدد 2 مع كافة امللحقات 28
600.00640.00750.00600.001600.00663.33عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.1 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها29
800.00720.00950.00720.001800.00823.33عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.3 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها30
598.00720.001250.00598.001800.00856.00عددمضخة مياه باردة قدرة 15 م3/س ،ضغط 15 م وملحقاتها31

بار 32  1.2 ،ضــغــط  ل/ث   2.3 ــدرة  قـ بـــاردة  مــيــاه  مضخة 
700.00640.00860.00640.001600.00733.33عددوملحقاتها

بــار 33  1.2 ،ضــغــط  ل/ث   2.1 ــدرة  قـ ــاردة  ــ ب مــيــاه  مضخة 
736.00640.00960.00640.001600.00778.67عددوملحقاتها

750.00680.001000.00680.001700.00810.00عددمضخة مياه باردة قدرة 2 ل/ث ،ضغط 3 بار وملحقاتها34

أعمال التدفئة املركزيةرابعًا
2000.002520.0035000.002000.0035000.0013173.33عددبويلر سكب مع ملحقاته ضغط 6بار وقدرة 185 ك.واط1
20.0016.0022.0016.0040.0019.33م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 80 مم2
7.007.209.007.0018.007.73م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 50 مم3
6.006.4010.006.0016.007.47م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 40 مم4
5.005.6010.005.0014.006.87م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 32 مم5
4.004.8011.004.0012.006.60م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 25 مم6
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أسعار بنود أشغال االبنية
دراسة مقارنة مشاريع )سعر الوحدة بالدينار(  - كهروميكانيك/ اعمال كهربائية 
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السعر 
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مركزي يف 
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الىمن

15.0018.5020.0015.0020.0017.83عددنقطة إنارة داخلية  مع ملحقاتها 3 ×2.5 ملم12

17.0020.5030.0017.0030.0022.50عددنقطة إنارة خارجية  3 ×4 ملم22

17.0024.0030.0017.0030.0023.67عددإبريز ثالثي 13 أمبير    3×4ملم32

20.0030.0035.0020.0035.0028.33عددإبريز ثالثي 13 أمبير مزدوج  3×4ملم42

5water proof 225.0033.6035.0025.0038.0031.20عددإبريز ثالثي 13 أمبير 3×4ملم

6 4× املروحة3  شامل  غير  سقفية  مروحة  نقطة 
17.0024.7025.0017.0025.0022.23عددملم2

7 RJ 45  35.0045.0040.0035.0045.0040.00عددابريز حاسوب مع ملحقاته

8    RJ  11   18.0024.0027.0018.0027.0023.00عددإبريز هاتف مع ملحقاته

350.00406.50450.00350.00450.00402.17عدد  خزانة كمبيوتر 9

120.00140.00140.00120.00140.00133.33عددمنهل قياس 80×80×80 سم10

100.00120.00120.00100.00120.00113.33عددمنهل قياس 70×70×70 سم11

65.0070.0080.0065.0080.0071.67عددمنهل قياس 50×50×50 سم12

13ports  PACH PANEL 24200.00280.00250.00200.00280.00243.33عدد

14ports  PACH PANEL 16150.00220.00200.00150.00220.00190.00عدد

1300.001600.001400.001300.001600.001433.33توريد و تركيب مقسم هاتف الكتروني15

140.00120.00130.00120.00140.00130.00عددمجمع تلفونات 40 خط16

130.00110.00110.00110.00130.00116.67عددمجمع تلفونات 30 خط17

100.0080.0080.0080.00100.0086.67عددمجمع تلفونات 20 خط18

80.0060.0060.0060.0080.0066.67عددمجمع تلفونات 10 خطوط19

18.0016.0014.0014.0018.0016.00م.طكيبل 30 زوج20

15.0013.0012.0012.0015.0013.33م.طكيبل 20 زوج21

12.008.008.008.0012.009.33عددكيبل 10 ازواج22

390.00450.80500.00390.00500.00446.93عدد  عامود انارة خارجي 8م23

120.00145.80150.00120.00150.00138.60عدد وحدة انارة ليد 80 واط24

350.00250.00400.00250.00400.00333.33عددوحدة انارة خارجية 25
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الىمن

70.0060.008060.00150.0070.00عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 70 لتر/ث8

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 4.5 طن 9
Tr 1650.001000.0019001000.002500.001516.67عددتبريد

20.7020.003520.0050.0025.23عددناشرات هواء للتزويد من األملنيوم قياس )30*30( سم10
20.7024.003820.7060.0027.57عددناشرات هواء راجع من األملنيوم قياس )30*30( سم11

األملنيوم 12 من  مصنوع  ملحقاته  مع  نقي  هواء  تزويد  لوفر 
23.0048.0010023.00120.0057.00عددقياس 30*40 سم

5.002.0062.006.004.33كغمأقنية هواء لنظام التكييف من الصفائح املعدنية13

خزانة طرد الغازات ) 120*90*240( سم للجزء اخلشبي 14
1500.001600.0017501500.004000.001616.67عددمع ملحقاتها

64.4060.006560.00150.0063.13عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 50 لتر/ث15
82.8060.007560.00150.0072.60عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 70 لتر/ث16
138.0080.0015080.00200.00122.67عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 150 لتر/ث17
161.00100.00180100.00250.00147.00عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 240 لتر/ث18
253.00100.00190100.00253.00181.00عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 270 لتر/ث19
0.00220.002800.00550.00166.67عددمراوح هواء محوري تزويد بقدرة 320 لتر/ث20

أعمال إطفاء احلريقسادسًا
8.287.20237.2023.0012.83م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 50 مم1
7.266.40256.4025.0012.89م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 40 مم2
7.365.60255.6025.0012.65م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 32 مم3

سماكة 4 )105*90(سم  الصاج  من  احلريق  اطفاء  كبائن 
174.80152.00400152.00400.00242.27عدد1.5مم طول 30م 

46.0040.006040.00100.0048.67عددطفايات حريق بودرة سعة 12 كغم 5
69.00100.005050.00250.0073.00عددطفايات حريق بوCO2 سعة 12 كغم 6
0.0060.00800.00150.0046.67عددطفايات حريق BCF سعة 12 كغم 7
506.00480.00800480.001200.00595.33عددمضخة اطفاء حريق قدرة 60 لتر / دقيقة ضغط 3 بار8
174.80152.00250152.00380.00192.27عددخزان مياه الطفاء احلريق من احلديد الصاج مع ملحقاتها9

أعمال شبكة الغازسابعًا
7.006.4096.4016.007.47م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 12 مم1

مجمع غاز يشمل مبادل غاز يدوي وملحقاته قطر 1.5إنش 2
420.00400.00450400.001000.00423.33م.طعدد 2

50.0040.007040.00100.0053.33عدداسطوانات غاز سائل مملوءة وملحقاتها سعة 12 كغم3
500.00600.00750500.001500.00616.67باملقطوعإنذار تسرب الغاز وملحقاته4
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االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
اجلنوب 

 معدل مدى االسعار بالدينار
االسعار
بالدينار

الىمن
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أعمال إطفاء احلريقسادسًا
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7.266.40256.4025.0012.89م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 40 مم2
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سماكة 4 )105*90(سم  الصاج  من  احلريق  اطفاء  كبائن 
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50.0040.007040.00100.0053.33عدداسطوانات غاز سائل مملوءة وملحقاتها سعة 12 كغم3
500.00600.00750500.001500.00616.67باملقطوعإنذار تسرب الغاز وملحقاته4
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وصف البند

دة
وح

ال

مدى االسعار) ج () ب () أ (

 معدل 
االسعار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
الشمال 

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
الوسط 

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
اجلنوب 

الىمن

9090.80110.0090.00110.0096.93عددوحدة انارة 50 واط 3500 لومن54

4050.9055.0040.0055.0048.63عدد  وحدة إنارة 11واط 650 لومن 55

27.0032.0035.0027.0032.0031.33عددوحدة إنارة 5واط   56

130.00120.60110.00110.00130.00120.20عدد وحدة انارة 54 واط 2877 لومن 57

90.0098.0077.0077.0098.0088.33عددوحدة انارة 27 واط 3500 لومن  58

175.00170.00140.00140.00175.00161.67عدد  وحدة انارة 54 واط 2877 لومن مع ملبة طوارئ 59

70.0080.00100.0070.00100.0083.33عدد وحدة انارة 27 واط 3000 لومن 60

61IP20 55.0055.0045.0045.0055.0051.67عدد وحدة انارة 34واط

40.0035.0040.0035.0040.0038.33عدد Aتقدمي وتركيب قاطع  1 فاز 6216

50.0050.0055.0050.0055.0051.67عدد Aتقدمي وتركيب قاطع  1 فاز 6320

60.0055.0050.0050.0060.0055.00عدد Aتقدمي وتركيب قاطع  1 فاز 6425

75.0080.0080.0075.0080.0078.33عدد Aتقدمي وتركيب قاطع  3 فاز 6516

18000.0022168.0025000.0018000.0025000.0021722.67عددKVAمولد كهرباء 500 66

2000.002453.003500.002000.003500.002651.00عددATSلوحة 67

760.00600.00580.00580.00760.00646.67ك.واطنظام توليد طاقة شمسية 68

مالحظة
أسعار البنود الواردة اعاله مت إحتسابها ملشاريع محالة منتقاه وتعتبر مؤشرات عامة لالسترشاد واملقارنة.
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وصف البند

دة
وح

ال

مدى االسعار) ج () ب () أ (

 معدل 
االسعار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
الشمال 

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
الوسط 

السعر 
االفرادي 
لعطاء 

مركزي يف 
اجلنوب 

الىمن

250.00400.00300.00250.00400.00316.67مقطوعنظام أرضي 2 اوم26

6.007.007.006.007.006.67م.ط  مع احلفر واالغالق UPVC مواسير 25ملم  27

7.008.008.007.008.007.67م.ط  مع احلفر واالغالق UPVC مواسير 32ملم  28

12.0010.0012.0010.0012.0011.33م.ط  مع احلفر واالغالق UPVC مواسير 38ملم  29

13.0012.0016.0012.0016.0013.67م.ط  مع احلفر واالغالق UPVC مواسير 50ملم  30

55.0075.0060.0055.0075.0063.33م.طكيبل مسلح 4×150 ملم2 31

50.0060.0065.0050.0065.0058.33م.طكيبل مسلح 4×120 ملم322

25.0030.0035.0025.0035.0030.00م.ط            كيبل 4×25ملم16+2ملم332

18.0025.0021.0021.0025.0021.33م.ط    كيبل 5×16ملم342

12.0012.0014.0012.0014.0012.67م.ط    كيبل 5×10ملم352

10.0010.0014.0010.0014.0011.33م.طكيبل 5×6 ملم362

9.009.0012.009.0012.0010.00م.طكيبل 4×6 ملم372

8.008.0010.008.0010.008.67م.طكيبل 3×6 ملم382

7.007.008.007.008.007.33م.طكيبل 3×4 ملم392

40 8 احلريق  ــذار  إن لنظام  إلكترونية  ــذار  إن لوحة 
600.00750.00650.00600.00750.00666.67عددمناطق

75.0055.0080.0055.0080.0070.00عددجرس إنذار لنظام إنذار احلريق   41

55.0050.0065.0050.0065.0056.67عددكاشف دخاني لنظام إنذار احلريق42

55.0050.0065.0050.0065.0056.67عددكاشف حراري لنظام إنذار احلريق43

45Repeater alarm panel300.00400.00350.00300.00400.00350.00عدد

46 manual call point35.0045.0030.0030.0045.0036.67عدد

1700.001500.001300.001300.001700.001500.00عددنظام الصوت مع كامل ملحقاته  47

3500.003250.002500.002500.003500.003083.33عددلوحة التوزبع الرئيسية48

350.00320.00450.00320.00450.00373.33عددلوحة توزيع 36 قاطع 49

350.00320.00450.00320.00450.00373.33عددلوحة توزيع  قاطع 5024

550.00320.00450.00320.00450.00440.00عددلوحة توزيع  قاطع 5118

550.00320.00450.00320.00450.00440.00عددلوحة توزيع  قاطع 5212

واقي 53 معدني  غطاء  مع  امبير    20  30- قاطع 
250.00368.00200.00200.00368.00272.67عددللمطر 
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 3
High Tensile steel Grade 60 2440600.0545.0650.0598.30.3طننيوتن/ملم

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة 
كلية )35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم 

سماكة التصفيحة )15( سم
235065.060.040.055.018.2م2

ب-3
 تقدمي وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 
)أردنية( خال من العيوب عرض )30( سم 

سماكة )5( سم 
4.8-13020.028.015.021.0م.ط

ج-3
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 
محاجر )أردنية( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة )4( سم
7.3-17017.018.020.018.3م.ط

أعمال الطوبرابعًا

       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

23708.17.06.07.015.2م2سماكة 10سمأ-4

30013.515.010.012.85.2م2سماكة 20سمب-4

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم ج-4
17.7-27017.025.020.020.7م2للجدران اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
300000.800.750.850.80.0عدد)40/36×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

144004.03.04.03.79.1م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5

8010.06.07.07.730.4م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام أ-6
3.6-9009.07.012.09.3م2اردني قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب ب-6
18.9-110010.011.016.012.3م2اول قياس )25×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن نخب أول ج-6
27.6-15014.025.019.019.3م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط جرانيت محلي للبسطات د-6
40.0-22022.545.045.037.5م2واألدراج سماكة )3( سم قياس 40*40

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 56

وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 

  اعمال حفريات من كل نوع :1-

حفريات لالساسات وقواعد االعمدة أ-1 
25.0-13804.07.05.05.3م3والزنانير

30.8-17503.06.04.04.3م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس 2
8907.03.05.05.040.0م2سماكة 20سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 

ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 
احلفريات وبأي سماكة.

9075.070.055.066.712.5م3

 تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير أ-4
34080.080.075.078.32.1م3االرضية 

38090.085.090.088.31.9م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

27510.05.015.010.00.0م2تقدمي وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( سم5

6
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
)40 Mild Steel

95650.0545.0625.0606.77.1طن

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 295650.0545.0650.0615.05.7طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 8
27.6-5003.58.03.04.8م3كفاية او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 25 للعقدات واجلسور أ-1
220090.090.075.085.05.9م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة ب-1
1050100.0105.090.098.31.7م3وبأي سماكة

2
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي 
الشد

440600.0545.0650.0598.30.3طن

دراسة رقم )1(
حتليل اسعار بنود األعمال املدنية واملعمارية / بالدينار حسب املجاالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئيسي يف اقليم الشمال مت اختياره بطريقة عشوائية
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 3
High Tensile steel Grade 60 2440600.0545.0650.0598.30.3طننيوتن/ملم

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة 
كلية )35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم 

سماكة التصفيحة )15( سم
235065.060.040.055.018.2م2

ب-3
 تقدمي وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 
)أردنية( خال من العيوب عرض )30( سم 

سماكة )5( سم 
4.8-13020.028.015.021.0م.ط

ج-3
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 
محاجر )أردنية( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة )4( سم
7.3-17017.018.020.018.3م.ط

أعمال الطوبرابعًا

       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

23708.17.06.07.015.2م2سماكة 10سمأ-4

30013.515.010.012.85.2م2سماكة 20سمب-4

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم ج-4
17.7-27017.025.020.020.7م2للجدران اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
300000.800.750.850.80.0عدد)40/36×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

144004.03.04.03.79.1م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5

8010.06.07.07.730.4م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام أ-6
3.6-9009.07.012.09.3م2اردني قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب ب-6
18.9-110010.011.016.012.3م2اول قياس )25×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن نخب أول ج-6
27.6-15014.025.019.019.3م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط جرانيت محلي للبسطات د-6
40.0-22022.545.045.037.5م2واألدراج سماكة )3( سم قياس 40*40
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 

  اعمال حفريات من كل نوع :1-

حفريات لالساسات وقواعد االعمدة أ-1 
25.0-13804.07.05.05.3م3والزنانير

30.8-17503.06.04.04.3م3حفريات لتسوية املوقعب-1 

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس 2
8907.03.05.05.040.0م2سماكة 20سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 

ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 
احلفريات وبأي سماكة.

9075.070.055.066.712.5م3

 تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير أ-4
34080.080.075.078.32.1م3االرضية 

38090.085.090.088.31.9م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

27510.05.015.010.00.0م2تقدمي وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( سم5

6
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
)40 Mild Steel

95650.0545.0625.0606.77.1طن

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 295650.0545.0650.0615.05.7طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 8
27.6-5003.58.03.04.8م3كفاية او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 25 للعقدات واجلسور أ-1
220090.090.075.085.05.9م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة ب-1
1050100.0105.090.098.31.7م3وبأي سماكة

2
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي 
الشد

440600.0545.0650.0598.30.3طن

دراسة رقم )1(
حتليل اسعار بنود األعمال املدنية واملعمارية / بالدينار حسب املجاالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئيسي يف اقليم الشمال مت اختياره بطريقة عشوائية
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
6507.28.05.06.76.9م3االستنادية واالسوار واخلنادق

توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( 2-11
2754.55.02.03.817.4م2سم

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3-11
17580.175.060.071.711.7م3احلفريات وبأي سماكة 

4-11
تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :                     

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير 
االرضية ورقاب االعمدة

9.4-72080.1100.085.088.4م3

تقدمي وصب خرسانة درجة 30 للمدات 5-11
34.4-1807.010.015.010.7م2االرضية املسلحة سماكة )15( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
26.2-330522.0800.0800.0707.3طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
255015.09.011.011.728.6م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة 
)25(  قياس )12/15×30×50(سم

1.2-35010.811.011.010.9م.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* - مّعدل أسعار املناقصني )أ + ب + جـ( ÷ 3
هـ* - انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن مّعدل األسعار سالبًا أو موجبًا = ) أ - د( / د × 100
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

تقدمي وتركيب بانيل بورسالن قياس )60*10(ـه-6
605.44.04.04.520.9م.طسم نخب أول 

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول و-6
34536.020.027.027.730.1م.طلالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

اعمال املنجورسابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد أ-7
13.0-333100.0150.095.0115.0م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

16.5-25110.0135.0150.0131.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
13.0-25100.0125.0120.0115.0م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر من  خشب 
الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات عرض 

0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م
31.7-10162.0300.0250.0237.3م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

19.1-52572.0110.085.089.0م2تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع مزدوجأ-8

12.9-2190.090.0130.0103.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

تقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديدية ج-8
10.0-745.060.045.050.0م.طارتفاع 90 سم

8.9-3572.090.075.079.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8

29.4-42.03.03.52.8كغمتوريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا

6.9-135002.32.03.02.4م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

4507.26.05.06.118.7م2تقدمي وعمل دهان ايبوكسي باأللوان املطلوبةب-9

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
93012.009.0012.0011.09.1م2خرسانة درجة 15

22.9-2204.506.007.005.8م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(ب-10
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
6507.28.05.06.76.9م3االستنادية واالسوار واخلنادق

توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( 2-11
2754.55.02.03.817.4م2سم

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3-11
17580.175.060.071.711.7م3احلفريات وبأي سماكة 

4-11
تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :                     

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير 
االرضية ورقاب االعمدة

9.4-72080.1100.085.088.4م3

تقدمي وصب خرسانة درجة 30 للمدات 5-11
34.4-1807.010.015.010.7م2االرضية املسلحة سماكة )15( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
26.2-330522.0800.0800.0707.3طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
255015.09.011.011.728.6م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة 
)25(  قياس )12/15×30×50(سم

1.2-35010.811.011.010.9م.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* - مّعدل أسعار املناقصني )أ + ب + جـ( ÷ 3
هـ* - انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن مّعدل األسعار سالبًا أو موجبًا = ) أ - د( / د × 100
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وصف البندالرقم

دة
وح

 ال

الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

تقدمي وتركيب بانيل بورسالن قياس )60*10(ـه-6
605.44.04.04.520.9م.طسم نخب أول 

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول و-6
34536.020.027.027.730.1م.طلالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

اعمال املنجورسابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد أ-7
13.0-333100.0150.095.0115.0م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

16.5-25110.0135.0150.0131.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
13.0-25100.0125.0120.0115.0م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر من  خشب 
الالتية سمك )22( ملم جلميع الواجهات عرض 

0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م
31.7-10162.0300.0250.0237.3م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

19.1-52572.0110.085.089.0م2تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع مزدوجأ-8

12.9-2190.090.0130.0103.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

تقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديدية ج-8
10.0-745.060.045.050.0م.طارتفاع 90 سم

8.9-3572.090.075.079.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8

29.4-42.03.03.52.8كغمتوريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا

6.9-135002.32.03.02.4م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

4507.26.05.06.118.7م2تقدمي وعمل دهان ايبوكسي باأللوان املطلوبةب-9

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
93012.009.0012.0011.09.1م2خرسانة درجة 15

22.9-2204.506.007.005.8م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(ب-10
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة 
كلية )35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم 

سماكة التصفيحة )15( سم
43051.149.541.047.28.36م2

ب-3
 تقدمي وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 

) أردنية ( خال من العيوب عرض )45( سم 
سماكة )5( سم 

7.86-8024.116.238.226.2م.ط

أعمال الطوبرابعًا

       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

6608.77.26.47.417.07م2سماكة 10سمأ-4

10009.78.17.78.513.60م2سماكة 15سمب-4

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
8.10-83500.70.61.00.8عدد)40/36×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

8.85-29004.35.44.64.8م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5

10.50-2305.06.35.55.6م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط )تيرازو( موزاييك كسر أ-6
3212.010.510.010.810.74م2رخام اردني قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط سيراميك للجدران نخب ب-6
12.20-42012.015.014.013.7م2اول قياس )20×30(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن رخامي ج-6
65517.016.015.016.06.25م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب براطيش جرانيت محلي د-6
3948.040.050.046.04.35م2للشبابيك وعتبات االبواب سماكة )3( سم 

تقدمي وتركيب نعل بالط ) بانيل( من اجلرانيت ـه-6
2105.06.04.05.00.00م.طاحمللي وارتفاع )10( سم وسماكة 20مم

تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول و-6
9629.025.032.028.71.05م.طلالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

2.44-37040.045.038.041.0م.طتقدمي وتركيب بالط جرانيت محلي سماكة  2سمو-6

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 60

وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 

  اعمال حفريات من كل نوع :1-

31.69-64002.44.53.63.5م3حفريات لتسوية املوقعأ-1 

23.65-12003.44.55.54.5م3حفريات لالساسات وقواعد االعمدة والزنانيرب-1 

توريد ورصف حصى متدرجة او بيس كورس 2
9002.72.52.72.62.14م2سماكة 20سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 

ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 
احلفريات وبأي سماكة.

1567.66070.065.92.63م3

 تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 35 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير أ-4
0.80-460859081.985.6م3االرضية للجدران املسلحة وبأي سماكة

73.42-7.789.572.830.1م2تقدمي وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( سم5

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 6
High Tensile steel Grade 60 240651630637.0639.51.86طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
2.36-1600435.04.0م3كفاية او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

أ-1
خرسانة مسلحة درجة 35 للعقدات واجلسور 
واالدراج والبروزات املعمارية خرسانة مسلحة 

درجة 30 للجدران املسلحة وبأي سماكة
65086.985.586.586.30.68م3

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 2
High Tensile steel Grade 60 278651.4630.0655.2645.50.91طننيوتن/ملم

دراسة رقم )2(
حتليل اسعار بنود األعمال املدنية واملعمارية / بالدينار حسب املجاالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئيسي يف اقليم الوسط مت اختياره بطريقة عشوائية
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
25.00-8002.53.54.03.3م3االستنادية واالسوار واخلنادق

توريد ورصف حصى متدرجة )بيس كورس(  2-11
4.99-11252.42.52.72.5م2سماكة )20( سم

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 18 ضمن 3-11
2.50-7565.065.070.066.7م3احلفريات وبأي سماكة 

4-11
تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :                     

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير 
االرضية ورقاب االعمدة

5.56-68085.090.095.090.0م3

تقدمي وصب خرسانة  للمدات االرضية 5-11
9.09-110510.012.011.011.0م2املسلحة سماكة )10( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
2.50-54650.0630.0720.0666.7طنخضوغ 420 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
9.09-105010.011.012.011.0م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة 
)25(  قياس )12/15×30×50(سم

34010.011.09.010.00.00م.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* - مّعدل أسعار املناقصني )أ + ب + جـ( ÷ 3
هـ* - انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن مّعدل األسعار سالبًا أو موجبًا = )أ - د( / د × 100
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

اعمال املنجور:سابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد أ-7
11.41-6588.0100.0110.099.3م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

11.11-13120.0135.0150.0135.0م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
12.90-1390.0100.0120.0103.3م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  

خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع 
الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

4.76-25200.0180.0250.0210.0م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

2.77-8570.075.071.072.0م2تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع مزدوجأ-8

20.75-2270.085.0110.088.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

تقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديدية ج-8
16.33-3035.040.550.041.8م.طارتفاع 90 سم

2.04-2480.075.090.081.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8

9738.040.035.037.70.88كغمتوريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا

17.57-4501.51.82.31.9م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

تقدمي وعمل دهان املشن فينل قابل للغسل ب-9
21.05-24502.54.03.03.2م2ذو ملمس مشابه لقشرة البيض

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
13.66-95012.116.213.714.0م2خرسانة درجة 15

21.31-9504.87.26.46.1م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(ب-10
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تقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديدية ج-8
16.33-3035.040.550.041.8م.طارتفاع 90 سم

2.04-2480.075.090.081.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8

9738.040.035.037.70.88كغمتوريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا

17.57-4501.51.82.31.9م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

تقدمي وعمل دهان املشن فينل قابل للغسل ب-9
21.05-24502.54.03.03.2م2ذو ملمس مشابه لقشرة البيض

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
13.66-95012.116.213.714.0م2خرسانة درجة 15

21.31-9504.87.26.46.1م2تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(ب-10
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 3
High Tensile steel Grade 60 29.3-58650.0750.0750.0716.7طننيوتن/ملم

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة 
كلية )35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم 

سماكة التصفيحة )15( سم
235065.060.040.055.018.2م2

ب-3
 تقدمي وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 

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

4.8-13020.028.015.021.0م.ط

ج-3
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 

محاجر ) أردنية ( الدعسة سماكة )5( سم 
واملرآة سماكة ) 4 ( سم

7.3-17017.018.020.018.3م.ط

أعمال الطوبرابعًا

       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

19.3-508.111.011.010.0م2سماكة 10سمأ-4

6.9-22513.513.017.014.5م2سماكة 20سمب-4

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم ج-4
6.3-27525.025.030.026.7م2للجدران اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
300000.800.750.850.80.0عدد)40/36×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

20206.05.07.06.00.0م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5

12.9-13509.012.010.010.3م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام أ-6
21.1-4410.015.013.012.7م2اردني قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب ب-6
18.9-110010.011.016.012.3م2اول قياس )25×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن نخب أول ج-6
8.7-46014.015.017.015.3م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط جرانيت محلي للبسطات د-6
11.4-27565.080.075.073.3م2واألدراج سماكة )3( سم قياس 40*40
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 
  اعمال حفريات من كل نوع :1-

حفريات لالساسات وقواعد االعمدة  أ-1
43.8-16503.05.08.05.3م3والزنانير

10.0-15003.02.05.03.3م3حفريات لتسوية املوقع ب-1

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس 2
14.3-8604.04.06.04.7م2سماكة 20سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 18 

ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 
احلفريات وبأي سماكة.

8285.075.085.081.74.1م3

 تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير أ-4
12.3-56095.0120.0110.0108.3م3االرضية 

12.3-56095.0120.0110.0108.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

14.3-1810.015.010.011.7م2تقدمي وصب خرسانة درجة 25  سماكة )10( سم5

6
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
)40 Mild Steel

9.3-85650.0750.0750.0716.7طن

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 29.3-85650.0750.0750.0716.7طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 8
87.0-14500.56.05.03.8م3كفاية او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور أ-1
12.3-38395.0120.0110.0108.3م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة ب-1
12.3-38395.0120.0110.0108.3م3وبأي سماكة

2
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي 
الشد

9.3-58650.0750.0750.0716.7طن

دراسة رقم )3(
حتليل اسعار بنود األعمال املدنية واملعمارية / بالدينار حسب املجاالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئيسي يف اقليم اجلنوب مت اختياره بطريقة عشوائية
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 3
High Tensile steel Grade 60 29.3-58650.0750.0750.0716.7طننيوتن/ملم

أعمال احلجرثالثًا

أ-3
جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة 
كلية )35( سم ومبداميك ارتفاع )25( سم 

سماكة التصفيحة )15( سم
235065.060.040.055.018.2م2

ب-3
 تقدمي وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 

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

4.8-13020.028.015.021.0م.ط

ج-3
تقدمي وبناء ادراج حجرية صنف أول من 

محاجر ) أردنية ( الدعسة سماكة )5( سم 
واملرآة سماكة ) 4 ( سم

7.3-17017.018.020.018.3م.ط

أعمال الطوبرابعًا

       تقدمي وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

19.3-508.111.011.010.0م2سماكة 10سمأ-4

6.9-22513.513.017.014.5م2سماكة 20سمب-4

طوب مفرغ مزدوج 5+10 فراغ + 15سم ج-4
6.3-27525.025.030.026.7م2للجدران اخلارجية

تقدمي وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
300000.800.750.850.80.0عدد)40/36×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

20206.05.07.06.00.0م2قصارة داخلية ثالثة وجوهأ-5

12.9-13509.012.010.010.3م2قصارة اربعة وجوه خارجيةب-5

اعمال البالط واالرضياتسادسًا

تقدمي وتركيب بالط موزاييك كسر رخام أ-6
21.1-4410.015.013.012.7م2اردني قياس )30×30×3(سم

تقدمي وتركيب بالط صيني للجدران نخب ب-6
18.9-110010.011.016.012.3م2اول قياس )25×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط بورسالن نخب أول ج-6
8.7-46014.015.017.015.3م2لالرضيات قياس )40×40(سم على األقل

تقدمي وتركيب بالط جرانيت محلي للبسطات د-6
11.4-27565.080.075.073.3م2واألدراج سماكة )3( سم قياس 40*40
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

اعمال حتت منسوب البالطأواًل 
  اعمال حفريات من كل نوع :1-

حفريات لالساسات وقواعد االعمدة  أ-1
43.8-16503.05.08.05.3م3والزنانير

10.0-15003.02.05.03.3م3حفريات لتسوية املوقع ب-1

توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس 2
14.3-8604.04.06.04.7م2سماكة 20سم

3
تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 18 

ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 
احلفريات وبأي سماكة.

8285.075.085.081.74.1م3

 تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير أ-4
12.3-56095.0120.0110.0108.3م3االرضية 

12.3-56095.0120.0110.0108.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكةب-4

14.3-1810.015.010.011.7م2تقدمي وصب خرسانة درجة 25  سماكة )10( سم5

6
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
)40 Mild Steel

9.3-85650.0750.0750.0716.7طن

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 7
High Tensile steel Grade 60 29.3-85650.0750.0750.0716.7طننيوتن/ملم

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 8
87.0-14500.56.05.03.8م3كفاية او صالحية ناجت احلفر

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات واجلسور أ-1
12.3-38395.0120.0110.0108.3م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة ب-1
12.3-38395.0120.0110.0108.3م3وبأي سماكة

2
تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 

خضوع 300 نيوتن /ملمGrade 40( 2( عادي 
الشد

9.3-58650.0750.0750.0716.7طن

دراسة رقم )3(
حتليل اسعار بنود األعمال املدنية واملعمارية / بالدينار حسب املجاالت والقطاعات

لعطاء مركزي رئيسي يف اقليم اجلنوب مت اختياره بطريقة عشوائية
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
6507.26.05.06.118.7م3االستنادية واالسوار واخلنادق

2754.53.02.03.242.1م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2-11

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3-11
17570.075.060.068.32.4م3احلفريات وبأي سماكة 

4-11
تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :                     

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير 
االرضية ورقاب االعمدة

9.4-72080.1100.085.088.4م3

تقدمي وصب خرسانة درجة 30 للمدات 5-11
27.6-1807.010.012.09.7م2االرضية املسلحة سماكة )15( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
10.1-330522.0650.0570.0580.7طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
255010.09.011.010.00.0م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة 
)25(  قياس )12/15×30×50(سم

35010.811.09.010.35.2م.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* - مّعدل أسعار املناقصني )أ + ب + جـ( ÷ 3
هـ* - انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن مّعدل األسعار سالبًا أو موجبًا = )أ - د( / د × 100
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

تقدمي وتركيب بانيل بورسالن قياس )40*10(ـه-6
34.8-2505.010.08.07.7م.طسم نخب أول 

و-6
تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول 

لالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 
2سم

2.9-7155.045.070.056.7م.ط

اعمال املنجور:سابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد أ-7
13.2-54110.0150.0120.0126.7م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

5300.0300.0220.0273.39.8م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
16.7-3200.0300.0220.0240.0م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  

خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع 
الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

31.7-10162.0300.0250.0237.3م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

18.2-14075.0100.0100.091.7م2تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع مزدوجأ-8

12.9-2190.090.0130.0103.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

تقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديدية ج-8
33.3-2050.0100.075.075.0م.طارتفاع 90 سم

42.4-2095.0150.0250.0165.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8

37.9-22001.54.01.82.4كغمتوريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا

6003.03.03.03.00.0م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

5.3-14203.03.03.53.2م2تقدمي وعمل دهان اكريليك باأللوان املطلوبةب-9

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
82016.0015.0017.0016.00.0م2خرسانة درجة 15

تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية ب-10
12.5-8207.0010.007.008.0م2)روالت(
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

حادي 
عشر

األعمال اخلارجية : أعمال الساحات 
واجلدران االستنادية 

حفريات من كل نوع لالساسات اجلدران 1-11
6507.26.05.06.118.7م3االستنادية واالسوار واخلنادق

2754.53.02.03.242.1م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )15( سم2-11

تقدمي وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3-11
17570.075.060.068.32.4م3احلفريات وبأي سماكة 

4-11
تقدمي وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :                     

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير 
االرضية ورقاب االعمدة

9.4-72080.1100.085.088.4م3

تقدمي وصب خرسانة درجة 30 للمدات 5-11
27.6-1807.010.012.09.7م2االرضية املسلحة سماكة )15( سم

تقدمي وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6-11
10.1-330522.0650.0570.0580.7طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقدمي وتركيب بالط ارصفة صنف )أ(  قياس 7-11
255010.09.011.010.00.0م2)40×40×4(سم 

8-11
تقدمي وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

جاهز الصنع مصبوب من خرسانة درجة 
)25(  قياس )12/15×30×50(سم

35010.811.09.010.35.2م.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* - مّعدل أسعار املناقصني )أ + ب + جـ( ÷ 3
هـ* - انحراف سعر املناقص األول من حيث أقل األسعار عن مّعدل األسعار سالبًا أو موجبًا = )أ - د( / د × 100
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وصف البندالرقم

دة
وح

ال

 الكمية

السعر
لصاحب 

اقل االسعار 
)أ(

السعر
لصاحب 
ثاني أقل 
 االسعار 

)ب(

السعر
لصاحب 
ثالث اقل 
 االسعار 

)ج(

معّدل 
 األسعار 
 بالدينار 

)د(

 املعيار 
)هـ(

تقدمي وتركيب بانيل بورسالن قياس )40*10(ـه-6
34.8-2505.010.08.07.7م.طسم نخب أول 

و-6
تقدمي وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول 

لالدراج  سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 
2سم

2.9-7155.045.070.056.7م.ط

اعمال املنجور:سابعًا

تقدمي وتركيب ابواب منجور كبس سويد أ-7
13.2-54110.0150.0120.0126.7م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

ب-7
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

خشب الالتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 
ارتفاع)90(سم

5300.0300.0220.0273.39.8م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الالتيه ج-7
16.7-3200.0300.0220.0240.0م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

د-7
تقدمي وتركيب وعمل وجتهيز كاونتر  من  

خشب الالتية سمك )22( ملم جلميع 
الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

31.7-10162.0300.0250.0237.3م.ط

األعمال املعدنيةثامنًا

18.2-14075.0100.0100.091.7م2تقدمي وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع مزدوجأ-8

12.9-2190.090.0130.0103.3م2توريد وتركيب ابواب املنيوم ب-8

تقدمي درابزين لألدراج من مواسير حديدية ج-8
33.3-2050.0100.075.075.0م.طارتفاع 90 سم

42.4-2095.0150.0250.0165.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوباتد-8

37.9-22001.54.01.82.4كغمتوريد مصبعات حماية للشابيكـه-8

أعمال الدهانات تاسعًا

6003.03.03.03.00.0م2تقدمي وعمل دهان مائي ثالثة وجوه املشنأ-9

5.3-14203.03.03.53.2م2تقدمي وعمل دهان اكريليك باأللوان املطلوبةب-9

أعمال السطح ومنع الرشحعاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميالن للسطح من أ-10
82016.0015.0017.0016.00.0م2خرسانة درجة 15

تقدمي نظام عزل من الرقائق االسفلتية ب-10
12.5-8207.0010.007.008.0م2)روالت(
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دراسة رقم )2(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع بنية حتتية / طرق 
 )اقليم اجلنوب(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

6.25-25,3002.252.52.452.40م3حفريات غير مصنفة للطرق1

85.71-1000.5463.50م3طبقات الردم 2

11.88-1402.252.52.912.55م3حفريات انشائية3

سم 4  15 بسماكة   )Base Course( االســـاس  فرشيات 
12.60-2,7001.852.32.22.12م2للشوارع واملواقف 

سم 5  10 بسماكة   )Base Course( االســاس  فرشيات 
6.25-501.51.81.51.60م2للممرات 

سم 6  20 بسماكة   )Base Course( االســاس  فرشيات 
15.83-4,3001.952.52.52.32م2للشوارع واملواقف

75cm 1.43-17,0005.755.256.55.83م2 اخللطة االسفلتية السطحية

551315912.335.41م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(8

295909091.673.64م3خرسانة عادية درجة 20 نيوتن 9

9.09-85020242222.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم10

10.64-45014181515.67م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم11

7.69-75012141313.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم12

تركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ على قطر 125 13
9.64-1500700460553.33عددملم

21.74-3,30099.51611.50م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(14

15 )Washout Manhole( )مناهل(  تنظيف  حفر  تركيب 
64.94-145090025001,283.33عددعلى خط قطر 125 ملم

من 16 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
4380404655.3344.58عددقطر )63-32( ملم

من 17 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
48100505267.3348.51عددقطر )125-32( ملم

تركيب )Electro fusion tapping saddle( من خط 18
230025068206.0045.63عددقطر )125-63( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 19
10.00-11500250010001,666.67عددخط قطر )125( ملم 

20 )Plot Markers( )50x3x3( 200252510.67134.38عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 21
65.91-150090030001,466.67عددقطر )125( ملم

أسعار بنود األعمال للمناقصني الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف اجلدول أعاله ومعاني الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت إحالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة رقم )1(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع بنية حتتية / طرق 
)اقليم الشمال(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

25.00-1,8501.52.522.00م3حفريات غير مصنفة للطرق1

33.33-18,0002433.00م3طبقات الردم 2

3)topping material( 1,80063.534.0050.00م3طبقات ال

20.00-20045.525.00م3حفريات انشائية4

76.67-8,7001.40.91.56.00م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 15 سم5

42.86-1354227.00م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 10 سم6

78.13-16,1001.751.21.758.00م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 20 سم7

85cm 45.00-24,8004.953.54.659.00م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

7.69-13512151213.00م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

20.83-62019332024.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم10

47.06-1,9009271517.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم11

62.50-500527813.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم12

61.54-550526813.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 25 ملم13

65.91-1500250014001,466.67عددتركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ على قطر 125 ملم14

14.29-4,75010121311.67م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(15

16  )Washout Manhole( )مناهل(  تنظيف  حفر  تركيب 
76.19-2250150014001,050.00عددعلى خط قطر 125 ملم

من 17 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
45.45-6520652536.67عددقطر )63-32( ملم

من 18 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
31.82-2125602536.67عددقطر )63-25( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 19
65.12-12505001400716.67عددخط قطر )125( ملم 

20 )Plot Markers( )50x3x3( 28.57-35051157.00عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 21
76.19-2250150014001,050.00عددقطر )125( ملم

أسعار بنود األعمال للمناقصني الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف اجلدول أعاله ومعاني الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت إحالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة رقم )2(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع بنية حتتية / طرق 
 )اقليم اجلنوب(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

6.25-25,3002.252.52.452.40م3حفريات غير مصنفة للطرق1

85.71-1000.5463.50م3طبقات الردم 2

11.88-1402.252.52.912.55م3حفريات انشائية3

سم 4  15 بسماكة   )Base Course( االســـاس  فرشيات 
12.60-2,7001.852.32.22.12م2للشوارع واملواقف 

سم 5  10 بسماكة   )Base Course( االســاس  فرشيات 
6.25-501.51.81.51.60م2للممرات 

سم 6  20 بسماكة   )Base Course( االســاس  فرشيات 
15.83-4,3001.952.52.52.32م2للشوارع واملواقف

75cm 1.43-17,0005.755.256.55.83م2 اخللطة االسفلتية السطحية

551315912.335.41م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(8

295909091.673.64م3خرسانة عادية درجة 20 نيوتن 9

9.09-85020242222.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم10

10.64-45014181515.67م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم11

7.69-75012141313.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم12

تركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ على قطر 125 13
9.64-1500700460553.33عددملم

21.74-3,30099.51611.50م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(14

15 )Washout Manhole( )مناهل(  تنظيف  حفر  تركيب 
64.94-145090025001,283.33عددعلى خط قطر 125 ملم

من 16 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
4380404655.3344.58عددقطر )63-32( ملم

من 17 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
48100505267.3348.51عددقطر )125-32( ملم

تركيب )Electro fusion tapping saddle( من خط 18
230025068206.0045.63عددقطر )125-63( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 19
10.00-11500250010001,666.67عددخط قطر )125( ملم 

20 )Plot Markers( )50x3x3( 200252510.67134.38عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 21
65.91-150090030001,466.67عددقطر )125( ملم

أسعار بنود األعمال للمناقصني الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف اجلدول أعاله ومعاني الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت إحالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة رقم )1(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع بنية حتتية / طرق 
)اقليم الشمال(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

25.00-1,8501.52.522.00م3حفريات غير مصنفة للطرق1

33.33-18,0002433.00م3طبقات الردم 2

3)topping material( 1,80063.534.0050.00م3طبقات ال

20.00-20045.525.00م3حفريات انشائية4

76.67-8,7001.40.91.56.00م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 15 سم5

42.86-1354227.00م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 10 سم6

78.13-16,1001.751.21.758.00م2فرشيات االساس )Base Course( بسماكة 20 سم7

85cm 45.00-24,8004.953.54.659.00م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

7.69-13512151213.00م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

20.83-62019332024.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم10

47.06-1,9009271517.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم11

62.50-500527813.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم12

61.54-550526813.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 25 ملم13

65.91-1500250014001,466.67عددتركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ على قطر 125 ملم14

14.29-4,75010121311.67م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(15

16  )Washout Manhole( )مناهل(  تنظيف  حفر  تركيب 
76.19-2250150014001,050.00عددعلى خط قطر 125 ملم

من 17 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
45.45-6520652536.67عددقطر )63-32( ملم

من 18 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
31.82-2125602536.67عددقطر )63-25( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 19
65.12-12505001400716.67عددخط قطر )125( ملم 

20 )Plot Markers( )50x3x3( 28.57-35051157.00عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 21
76.19-2250150014001,050.00عددقطر )125( ملم

أسعار بنود األعمال للمناقصني الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف اجلدول أعاله ومعاني الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت إحالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

من 21 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
332807045131.67112.66عددقطر )63-32( ملم

من 22 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
92806550131.67112.66عددقطر )63-25( ملم

من 23 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
22806050130.00115.38عددقطر )125-32( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 24
50.00-1100250250200.00عددخط قطر )125( ملم 

25 )Plot Markers( )50x3x3( 1807756.3310.53عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 26
3.88-1330200500343.33عددقطر )125( ملم

أسعار بنود األعمال للمناقصني الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف اجلدول أعاله ومعاني الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت إحالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د*100
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دراسة رقم )3(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع بنية حتتية / طرق 
 )اقليم الوسط(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

20.93-12,0001.72.7522.15م3حفريات غير مصنفة للطرق1

30.77-1,0003194.33م3طبقات الردم 2

50.00-1202644.00م3حفريات انشائية3

22.00-11,7501.31.52.21.67م2فرشيات االساس) Base Course ( بسماكة 15 سم4

1602222.000.00م2فرشيات االساس) Base Course ( بسماكة 10 سم5

30.00-2,3501.422.62.00م2فرشيات االساس) Base Course ( بسماكة 20 سم6

75cm 14,1004.94.7554.880.34م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

9015101011.6728.57م2خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن )سماكة 10سم(8

40.00-17015105025.00م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

6.90-5901208096.67م3خرسانة عادية درجة 20 نيوتن 10

5750650600666.6712.50طنحديد تسليح عالي الشد 11

1.22-65027352027.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 180 ملم 12

55022191017.0029.41م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم13

1,4001971112.3354.05م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم14

250175810.0070.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم15

300164.7579.2572.97م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 25 ملم16

قطر 17 على  مأخذ   )Gate Value( بوابة  محبس  تركيب 
1680150500443.3353.38عدد180ملم

قطر 18 على  مأخذ   )Gate Value( بوابة  محبس  تركيب 
1680250750560.0021.43عدد125ملم

11.27-3,20010.5121311.83م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(19

20  )Washout Manhole( )مناهل(  تنظيف  حفر  تركيب 
50.00-1100250250200.00عددعلى خط قطر 125 ملم
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هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

من 21 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
332807045131.67112.66عددقطر )63-32( ملم

من 22 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
92806550131.67112.66عددقطر )63-25( ملم

من 23 وصلة   )Electro fusion self tapping( تركيب 
22806050130.00115.38عددقطر )125-32( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( على 24
50.00-1100250250200.00عددخط قطر )125( ملم 

25 )Plot Markers( )50x3x3( 1807756.3310.53عددزوايا احلدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( على خط 26
3.88-1330200500343.33عددقطر )125( ملم

أسعار بنود األعمال للمناقصني الثالثة األوائـــــل أصحاب أقـــــــــل االسعار تظهر يف اجلدول أعاله ومعاني الرموز على اعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت إحالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د*100
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دراسة رقم )3(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع بنية حتتية / طرق 
 )اقليم الوسط(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

20.93-12,0001.72.7522.15م3حفريات غير مصنفة للطرق1

30.77-1,0003194.33م3طبقات الردم 2

50.00-1202644.00م3حفريات انشائية3

22.00-11,7501.31.52.21.67م2فرشيات االساس) Base Course ( بسماكة 15 سم4

1602222.000.00م2فرشيات االساس) Base Course ( بسماكة 10 سم5

30.00-2,3501.422.62.00م2فرشيات االساس) Base Course ( بسماكة 20 سم6

75cm 14,1004.94.7554.880.34م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

9015101011.6728.57م2خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن )سماكة 10سم(8

40.00-17015105025.00م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

6.90-5901208096.67م3خرسانة عادية درجة 20 نيوتن 10

5750650600666.6712.50طنحديد تسليح عالي الشد 11

1.22-65027352027.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 180 ملم 12

55022191017.0029.41م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 125 ملم13

1,4001971112.3354.05م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 63 ملم14

250175810.0070.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 32 ملم15

300164.7579.2572.97م.طمواسير مياه من البولي ايثيلني )HDPE( بقطر 25 ملم16

قطر 17 على  مأخذ   )Gate Value( بوابة  محبس  تركيب 
1680150500443.3353.38عدد180ملم

قطر 18 على  مأخذ   )Gate Value( بوابة  محبس  تركيب 
1680250750560.0021.43عدد125ملم

11.27-3,20010.5121311.83م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(19

20  )Washout Manhole( )مناهل(  تنظيف  حفر  تركيب 
50.00-1100250250200.00عددعلى خط قطر 125 ملم
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دراسة رقم )2(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع تنفيذ طريق
)اقليم الوسط(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

15.63-182,0001.82.622.13م3حفريات غير مصنفة للطرق1

13.16-112,0003.35.133.80م3طبقات الردم 2

3)topping material(55,00097.78.68.436.72م3طبقات ال

10,00065.65.735.783.87م3حفريات انشائية4

5) Granular Sub Base( 5.71-61,00011121211.67م3فرشيات حتت االساس

6) Base Course (60,0001312.81312.930.52م3فرشيات االساس

7prime coat MC70 10.00-250450600450500.00طنزفته

8Tack coat       12.34-150450640450513.33طنزفتة

97cm 2.29-176,0006.476.256.55م2طبقة اخللطة االسفلتية الرابطة

105cm 5.98-236,0005.56.45.655.85م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

2.00-165909095.5291.84م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 11

3,200125105128.95119.654.47م3خرسانة مسلحة درجة 25 نيوتن 12

6.09-250750890755.95798.65طنحديد تسليح عالي الشد 13

1460cm 21.37-8507311095.5292.84م.طعبارات انبوبية خرسانية

1575cm 17.25-20090130106.27108.76م.طعبارات انبوبية خرسانية

1690cm 13.24-200110145125.37126.79م.طعبارات انبوبية خرسانية

17100cm 14.63-385125165149.25146.42م.طعبارات انبوبية خرسانية

4.78-31,70013.751514.5714.44م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(18

9.13-22,500151915.5216.51م2بالط اسمنتي19

20  Grouted Stone Riprap   17.16-6,50037574044.67م3تنفيذ أعمال

21 )Single Pipe( أنابيب خرسانية لتصريف مياه األمطار
75cm 16.47-28092125113.43110.14م.طقطر

أسعار بنــود األعمال للمناقصني الثالثة األوائل أصحاب أقـــــــل األسعار تظهر يف اجلـــــــدول أعاله ومعاني الرمـــــــــــــوز على أعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة رقم )1(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع تنفيذ طريق
)اقليم الشمال(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

250015314.4710.8238.59م3حفريات غير مصنفة للطرق1

330,0001546.718.5775.03م3طبقات الردم 2

50001569.8610.2945.82م3ردم صخري3

4) Granular Sub Base( 59.59-1235004.51513.9111.14م3فرشيات حتت االساس

5 )Base Course (69.06-745004.51920.1314.54م3فرشيات االساس

6prime coat MC70 53.75-5854001200994.61864.87طنزفته

75cm 40.16-3900004.5810.067.52م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

14.78-60100140112.01117.34م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 8

13.92-315200180317.06232.35م3خرسانة مسلحة درجة 30 نيوتن 9

9.13-234120015001261.791,320.60طنحديد تسليح عالي الشد 10

1190cm 10.70-200150110243.93167.98م.طعبارات انبوبية خرسانية

12150cm 40.08-520200380421.37333.79م.طعبارات انبوبية خرسانية

13120cm  40.08-520200380421.37333.79م.طعبارات انبوبية خرسانية

98.94-1745001.51.9422.37141.92م.طدهان طرق عرض 15 سم متنوع 14

أسعار بنــود األعمال للمناقصني الثالثة األوائل أصحاب أقـــــــل األسعار تظهر يف اجلـــــــدول أعاله ومعاني الرمـــــــــــــوز على أعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة رقم )2(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع تنفيذ طريق
)اقليم الوسط(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

15.63-182,0001.82.622.13م3حفريات غير مصنفة للطرق1

13.16-112,0003.35.133.80م3طبقات الردم 2

3)topping material(55,00097.78.68.436.72م3طبقات ال

10,00065.65.735.783.87م3حفريات انشائية4

5) Granular Sub Base( 5.71-61,00011121211.67م3فرشيات حتت االساس

6) Base Course (60,0001312.81312.930.52م3فرشيات االساس

7prime coat MC70 10.00-250450600450500.00طنزفته

8Tack coat       12.34-150450640450513.33طنزفتة

97cm 2.29-176,0006.476.256.55م2طبقة اخللطة االسفلتية الرابطة

105cm 5.98-236,0005.56.45.655.85م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

2.00-165909095.5291.84م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 11

3,200125105128.95119.654.47م3خرسانة مسلحة درجة 25 نيوتن 12

6.09-250750890755.95798.65طنحديد تسليح عالي الشد 13

1460cm 21.37-8507311095.5292.84م.طعبارات انبوبية خرسانية

1575cm 17.25-20090130106.27108.76م.طعبارات انبوبية خرسانية

1690cm 13.24-200110145125.37126.79م.طعبارات انبوبية خرسانية

17100cm 14.63-385125165149.25146.42م.طعبارات انبوبية خرسانية

4.78-31,70013.751514.5714.44م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(18

9.13-22,500151915.5216.51م2بالط اسمنتي19

20  Grouted Stone Riprap   17.16-6,50037574044.67م3تنفيذ أعمال

21 )Single Pipe( أنابيب خرسانية لتصريف مياه األمطار
75cm 16.47-28092125113.43110.14م.طقطر

أسعار بنــود األعمال للمناقصني الثالثة األوائل أصحاب أقـــــــل األسعار تظهر يف اجلـــــــدول أعاله ومعاني الرمـــــــــــــوز على أعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة رقم )1(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع تنفيذ طريق
)اقليم الشمال(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

250015314.4710.8238.59م3حفريات غير مصنفة للطرق1

330,0001546.718.5775.03م3طبقات الردم 2

50001569.8610.2945.82م3ردم صخري3

4) Granular Sub Base( 59.59-1235004.51513.9111.14م3فرشيات حتت االساس

5 )Base Course (69.06-745004.51920.1314.54م3فرشيات االساس

6prime coat MC70 53.75-5854001200994.61864.87طنزفته

75cm 40.16-3900004.5810.067.52م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

14.78-60100140112.01117.34م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 8

13.92-315200180317.06232.35م3خرسانة مسلحة درجة 30 نيوتن 9

9.13-234120015001261.791,320.60طنحديد تسليح عالي الشد 10

1190cm 10.70-200150110243.93167.98م.طعبارات انبوبية خرسانية

12150cm 40.08-520200380421.37333.79م.طعبارات انبوبية خرسانية

13120cm  40.08-520200380421.37333.79م.طعبارات انبوبية خرسانية

98.94-1745001.51.9422.37141.92م.طدهان طرق عرض 15 سم متنوع 14

أسعار بنــود األعمال للمناقصني الثالثة األوائل أصحاب أقـــــــل األسعار تظهر يف اجلـــــــدول أعاله ومعاني الرمـــــــــــــوز على أعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة أسعار حتليلية عطاء مركزي / العاصمة
توسعة شبكات صرف صحي 

الكميـة وحدة بيـــــــــان  االعمـــــــــالالرقم
رقمـا

أ 
)د.إ(

 ب
)د.أ(

ج
االنحرافد)املعدل()د.أ(

من 1.1 قطر500ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
11.14-510.00121.00138.00140.00136.17م.طمواسير اسمنتية مسلحة يف االسفلت أو البالط او الباطون 

ــرف صــحــي قـــطـــر1.2500 ــد و متـــديـــد خـــطـــوط صــ ــوريـ  تـ
17.77-120.00101.00123.00130.00122.83م.طملم من مواسيراسمنتية مسلحة فى االرض الطبيعية

من 1.3 قطر300ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
470.00357.00210.00240.00249.5043.09م.طمواسيرالدكتايل  فى االسفلت و البالط و الباطون

من 1.4 قطر300ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
5.00366.00205.00230.00244.3349.80م.طمواسيراالدكتايل  فى االرض الطبيعية.

من 1.5 قطر300ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
32.84-150.00121.00180.00200.00180.17م.طمواسيراسمنتيه مسلحة  فى االسفلت أو البالط أو الباطون

من 1.6 قطر300ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
30.37-5.00120.00175.00188.00172.33م.طمواسيراسمنتيه  مسلحة فى  االرض الطبيعيه.

من 1.7 قطر200ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
1500.00187.00137.00109.00135.8037.70م.طمواسيراالدكتايل   يف االسفلت او البالط او الباطون 

من 1.8 ملم   200 قطر  ومتديد خطوط صرف صحي  توريد 
140.00115.00121.00100.00111.403.23م.طمواسير الدكتايل يف االرض الطبيعية 

من 1.9 قطر200ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
15.16-8200.0094.00110.00120.00110.80م.طمواسيراسمنتية   يف االسفلت او البالط او الباطون

من 1.10 قطر200ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
34.50-150.0060.0094.00105.0091.60م.طمواسيراسمنتية    يف االرض الطبيعية 

من 1.11 قطر150ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
2200.0060.0057.0048.0054.0011.11م.طمواسيراسمنتية  يف االسفلت و البالط و الباطون

من 1.12 ملم   150 قطر  صحي  صرف  خطوط  ومتديد  توريد 
20.0070.0056.0045.0054.4028.68م.طمواسيراسمنتية يف االرض الطبيعية

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 املناقصني )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 رقم )3(
اسعار بنود االعمال االنشائية 

دراسة حتليلة ملشروع تنفيذ طريق
)اقليم اجلنوب(

هـ د جبأالكمية الوحدة وصف العملالرقم

6009.57857.5227.20م3حفريات غير مصنفة للطرق1

2309.57656.8639.57م3طبقات الردم 2

3 Gabion 87.76-2,0504405031.28م3أقفاص

4) Granular Sub Base( 47019.14151817.3810.13م3فرشيات حتت االساس

5) Base Course (35021.1151818.0317.01م3فرشيات االساس

6prime coat MC70 3861.52690600717.1720.13طنزفته

76cm 21.79-2,1706.71098.57م2طبقة اخللطة االسفلتية السطحية

60191.45120120143.8233.12م3خرسانة مسلحة درجة 20 نيوتن 8

960cm 51.80-1595.72400100198.57م.طعبارات انبوبية خرسانية

30.92-5239.31300500346.44عدداشارات حتذيرية مبساحة اقل من 1م102

60.94-904.79171512.26م2دهان اخلطوط الساخنة األبيض واألصفر 11

60.94-904.79171512.26م2دهان طرق عرض 15 سم متنوع 12

25067.01407560.6710.45م.طحواجز معدنية  )Guard Rail ( مع عواكس13

14)Cat Eyes( 38.98-757.66102012.55عددعواكس ارضية

أسعار بنــود األعمال للمناقصني الثالثة األوائل أصحاب أقـــــــل األسعار تظهر يف اجلـــــــدول أعاله ومعاني الرمـــــــــــــوز على أعمدة اجلدول هي :-
أ. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب االول وحسب اقل االسعار والذي متت احالة العطاء عليه .

ب. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثاني حسب اقل االسعار.
ج. االسعار املقدمة من املناقص ذي الترتيب الثالث حسب اقل االسعار .

د. معدل االسعار املقدمة من املناقصني الثالثة كما يف اخلانات )أ+ب+ج(/3 . 
هـ. انحراف سعر املناقص االول عن معدل اسعار البنود سالبًا او موجبًا للبنود )أ-د(/د* 100
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دراسة أسعار حتليلية عطاء مركزي / العاصمة
توسعة شبكات صرف صحي 
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رقمـا

أ 
)د.إ(

 ب
)د.أ(

ج
االنحرافد)املعدل()د.أ(

من 1.1 قطر500ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
11.14-510.00121.00138.00140.00136.17م.طمواسير اسمنتية مسلحة يف االسفلت أو البالط او الباطون 

ــرف صــحــي قـــطـــر1.2500 ــد و متـــديـــد خـــطـــوط صــ ــوريـ  تـ
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من 1.9 قطر200ملم  صحي  صــرف  خطوط  متديد  و  توريد 
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20.0070.0056.0045.0054.4028.68م.طمواسيراسمنتية يف االرض الطبيعية

أ : السعر االفرادي للمناقص صاحب  أقل األسعار
ب : السعر االفرادي للمناقص صاحب ثاني  أقل األسعار 
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د : معّدل أسعار املناقصني )أ + ب + جـ ( ÷ 3
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وحدةوصف البندالرقم
هـ %دجب أالكمية الكيل

)قطر 22 قياس   25 درجــة  اخلرسانة  من  ساقطة  تفتيش  حفرة 
44.80-180.00150205144.92عدد60سم( والغطاء )قطر 50سم(

)قطر 23 قياس   25 درجــة  اخلرسانة  من  ساقطة  تفتيش  حفرة 
25.73-1120.00160205161.58عدد90سم( والغطاء )قطر 60سم(

حفرة جتميعية من اخلرسانة بدرجة 20 مبساحة سطحية)2*1(24
72.35-1200.001501820723.33عددم2 وعمق 0.30م

مع 25  )40*30( قياس  الفخار  من  لألطفال  افرجني  مرحاض 
47.00-180.00250123150.95عددملحقاته

44.64-164.00160123115.62عددمغسلة قياس )30*40( سم مع خالط كروم قطر 0.5 إنش26

األعمال الصحية للمعوقنيثانيًا 

21.91-3400.00850287512.22عددمرحاض افرجني )37*65(سم مع ملحقاته1

27.69-3400.00850410553.17عددمغسلة )41*56( سم مع ملحقاتها2

املياه الباردة والساخنةثالثًا

45.92-203.20875.92م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 16مم1

43.37-204.00987.06م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 20مم2

41.53-1004.8010108.21م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 25مم3

42.20-305.6012119.69م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 32مم4

10.67-6014.00151815.67م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 65مم5

امللحقات 6 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
45.43-507.20161613.19م.طقطر 50مم

امللحقات 7 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
46.88-606.40151512.05م.طقطر 40مم

امللحقات 8 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
42.20-1805.6012119.69م.طقطر 32مم

امللحقات 9 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
41.53-1204.8010108.21م.طقطر 25مم

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 10
44.27-807.20161612.92م.ط40مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 11
41.26-606.40141210.90م.ط32مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 12
40.52-605.6012119.42م.ط25مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 13
39.52-304.801097.94م.ط20مم 

4501.20111.145.00م.طشبكة مواسير باردة وساخنة بالستيكية حرارية قطر 16مم14

39.19-302.00533.29م.طشبكة مواسير باردة وساخنة بالستيكية حرارية قطر 20مم15

5.06-7600.00750546632.00عددمبرد ماء قدرة 30لتر / الساعة16

51.85-1548.0012013199.68عددكولكتر نحاس قطر )25مم(17

46.88-864.00150147120.47عددكولكتر نحاس قطر )32مم(18
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دراسة رقم )1(
حتليل أسعار بنود األعمال امليكانيكية

لعطاء مركزي رئيسي يف أقليم الوسط مت اختيارها بطريقة عشوائية

وحدةوصف البندالرقم
هـ %دجب أالكمية الكيل

األعمال امليكانيكية:

األعمال الصحية واملجاريأواًل 

50.49-1548.0012012396.95عددمرحاض عربي فخار قياس)50*60( سم مع كافة امللحقات1

41.55-968.00150131116.35عددمرحاض افرجني من الفخارقياس )65*37(مع ملحقاته2

مغسلة نصف عامود مع خالط كروم 0.5 انش قياس )49*57( 3
41.26-2664.00140123108.95عددسم

مغسلة نصف عامود مع خالط كروم 0.5 انش قياس )35*50( 4
41.55-568.00150131116.35عددسم

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل )60*90( سم خالط كروم 5
31.73-4112.00200180164.06عدد0.5 انش

حوض بورسالن مقاوم لألحماض )61*45*25( سم مع خالط 6
46.42-388.00200205164.25عددكروم 0.5 انش

38.35-4716.00253725.95عددمصرف أرضي فلورتراب من الستانلس قياس )20*20( سم7

الستانلس 8 من  لألحماض  مقاورم  فلورتراب  أرضــي  مصرف 
38.35-916.00253725.95عددقياس )20*20( سم

9 Clean Out 44.63-1314.00253725.29عددنقطة تنظيف

3380.00505762.4428.12م.طقنوات تصريف مياه االمطار قياس)60*40*20( سم10

3.32-1124.00302024.83عددمصارف شبك )UPVC( لتصريف مياه االمطار قطر 100 مم11

2.25-620.00251620.46عددمصارف شبك )UPVC( لتصريف مياه االمطار قطر 50 مم12

49.64-1504.0010107.94م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 100مم، ضغط 6 بار13

59.77-202.00854.97م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 50مم، ضغط 6 بار14

)UPVC( ضغط 15 من  انش   4 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
42.73-3504.408117.68م.ط10بار سماكة 5.3مم

ضغط 16  )UPVC( من  انش   3 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
57.07-202.40775.59م.ط10بار سماكة 3.6مم

)UPVC( ضغط 17 من  انش   2 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
52.88-1502.00564.24م.ط10بار سماكة 2.4مم

)100مم( 18 انــش  قطر4  اخلارجية  تصريف  و  مواسيرمجاري 
40.62-1004.408107.41م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3 مم

)150مم( 19 انــش  قطر6  اخلارجية  تصريف  و  مواسيرمجاري 
36.14-3007.60151311.90م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 7.7 مم

35.68-1472.00100164111.93عددمناهل صرف صحي قياس )60*60( والغطاء )50*50( سم20

27.67-7100.00110205138.25عددمناهل صرف صحي قياس )90*90( والغطاء )60*60( سم21



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 77

وحدةوصف البندالرقم
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)قطر 22 قياس   25 درجــة  اخلرسانة  من  ساقطة  تفتيش  حفرة 
44.80-180.00150205144.92عدد60سم( والغطاء )قطر 50سم(

)قطر 23 قياس   25 درجــة  اخلرسانة  من  ساقطة  تفتيش  حفرة 
25.73-1120.00160205161.58عدد90سم( والغطاء )قطر 60سم(

حفرة جتميعية من اخلرسانة بدرجة 20 مبساحة سطحية)2*1(24
72.35-1200.001501820723.33عددم2 وعمق 0.30م

مع 25  )40*30( قياس  الفخار  من  لألطفال  افرجني  مرحاض 
47.00-180.00250123150.95عددملحقاته

44.64-164.00160123115.62عددمغسلة قياس )30*40( سم مع خالط كروم قطر 0.5 إنش26

األعمال الصحية للمعوقنيثانيًا 

21.91-3400.00850287512.22عددمرحاض افرجني )37*65(سم مع ملحقاته1

27.69-3400.00850410553.17عددمغسلة )41*56( سم مع ملحقاتها2

املياه الباردة والساخنةثالثًا

45.92-203.20875.92م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 16مم1

43.37-204.00987.06م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 20مم2

41.53-1004.8010108.21م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 25مم3

42.20-305.6012119.69م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 32مم4

10.67-6014.00151815.67م.طخط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات والعزل قطر 65مم5

امللحقات 6 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
45.43-507.20161613.19م.طقطر 50مم

امللحقات 7 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
46.88-606.40151512.05م.طقطر 40مم

امللحقات 8 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
42.20-1805.6012119.69م.طقطر 32مم

امللحقات 9 مع  )فوالذ مجلفنة(  العلوية  مياه من اخلزانات  خط 
41.53-1204.8010108.21م.طقطر 25مم

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 10
44.27-807.20161612.92م.ط40مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 11
41.26-606.40141210.90م.ط32مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 12
40.52-605.6012119.42م.ط25مم 

شبكة املياه الساخنة والراجع مجلفنة بيضاء مع امللحقات قطر 13
39.52-304.801097.94م.ط20مم 

4501.20111.145.00م.طشبكة مواسير باردة وساخنة بالستيكية حرارية قطر 16مم14

39.19-302.00533.29م.طشبكة مواسير باردة وساخنة بالستيكية حرارية قطر 20مم15

5.06-7600.00750546632.00عددمبرد ماء قدرة 30لتر / الساعة16

51.85-1548.0012013199.68عددكولكتر نحاس قطر )25مم(17

46.88-864.00150147120.47عددكولكتر نحاس قطر )32مم(18
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دراسة رقم )1(
حتليل أسعار بنود األعمال امليكانيكية

لعطاء مركزي رئيسي يف أقليم الوسط مت اختيارها بطريقة عشوائية

وحدةوصف البندالرقم
هـ %دجب أالكمية الكيل

األعمال امليكانيكية:

األعمال الصحية واملجاريأواًل 

50.49-1548.0012012396.95عددمرحاض عربي فخار قياس)50*60( سم مع كافة امللحقات1

41.55-968.00150131116.35عددمرحاض افرجني من الفخارقياس )65*37(مع ملحقاته2

مغسلة نصف عامود مع خالط كروم 0.5 انش قياس )49*57( 3
41.26-2664.00140123108.95عددسم

مغسلة نصف عامود مع خالط كروم 0.5 انش قياس )35*50( 4
41.55-568.00150131116.35عددسم

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل )60*90( سم خالط كروم 5
31.73-4112.00200180164.06عدد0.5 انش

حوض بورسالن مقاوم لألحماض )61*45*25( سم مع خالط 6
46.42-388.00200205164.25عددكروم 0.5 انش

38.35-4716.00253725.95عددمصرف أرضي فلورتراب من الستانلس قياس )20*20( سم7

الستانلس 8 من  لألحماض  مقاورم  فلورتراب  أرضــي  مصرف 
38.35-916.00253725.95عددقياس )20*20( سم

9 Clean Out 44.63-1314.00253725.29عددنقطة تنظيف

3380.00505762.4428.12م.طقنوات تصريف مياه االمطار قياس)60*40*20( سم10

3.32-1124.00302024.83عددمصارف شبك )UPVC( لتصريف مياه االمطار قطر 100 مم11

2.25-620.00251620.46عددمصارف شبك )UPVC( لتصريف مياه االمطار قطر 50 مم12

49.64-1504.0010107.94م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 100مم، ضغط 6 بار13

59.77-202.00854.97م.طمواسير تصريف مياه االمطار قطر 50مم، ضغط 6 بار14

)UPVC( ضغط 15 من  انش   4 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
42.73-3504.408117.68م.ط10بار سماكة 5.3مم

ضغط 16  )UPVC( من  انش   3 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
57.07-202.40775.59م.ط10بار سماكة 3.6مم

)UPVC( ضغط 17 من  انش   2 قطر  وتهوية  تصريف  مواسير 
52.88-1502.00564.24م.ط10بار سماكة 2.4مم

)100مم( 18 انــش  قطر4  اخلارجية  تصريف  و  مواسيرمجاري 
40.62-1004.408107.41م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3 مم

)150مم( 19 انــش  قطر6  اخلارجية  تصريف  و  مواسيرمجاري 
36.14-3007.60151311.90م.طمن)UPVC( ضغط 10بار سماكة 7.7 مم

35.68-1472.00100164111.93عددمناهل صرف صحي قياس )60*60( والغطاء )50*50( سم20

27.67-7100.00110205138.25عددمناهل صرف صحي قياس )90*90( والغطاء )60*60( سم21
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0.79-240.00404140.32عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )60*60*10( سم12

20.75-380.00100123100.95م.طكولكترات لبويلرات التدفئة من الفوالذ قطر 6 إنش 13

27.77-3152.00250229210.44عددخزان سوالر سماكة 3 مم مع ملحقاته سعة 2 م143

لتر 15  )414( ملحقاته سعة  مع  2 مم  الصاج سماكة  من  خــزان 
69.95-180.00350369266.18عددلبويلرات التدفئة

13.76-400.00500491463.80باملقطوعباملقطوعمدخنة صاج اسود أفقية سماكة 3 مم قطر حسب البويلر16

28.80-47527.20513638.20م.ح رديتر تدفئة سكب 17

7.08-4100.00100123107.62عددغطاء خشب لرديتر سكب 18

20000.80110.764.73لتركمية سوالر19

67.48-1427.201507483.64م.طمدخنة عمودية من الفوالذ سماكة 3 مم قطر 18 إنش20

49.64-408.00202015.89م.طمواسير سيملس قطر 50 مم لتزويد الديزل 21

لتر/ث 22  0.27 قــدرة  مضخة   : ملحقاتها  مع  تدفئة  مضخات 
52.22-1280.00700778586.02عددضغط 10 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 1.83 لتر/ث ضغط 23
59.12-1320.001250778782.68عدد15 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 3.18 لتر/ث ضغط 24
62.83-1400.00160012291076.17عدد20 م عامود ماء

لتر/ث 25  3.52 قــدرة  مضخة   : ملحقاتها  مع  تدفئة  مضخات 
68.21-1400.00190014741258.07عددضغط 20 م عامود ماء

24.31-260.001007879.27عددطفايات حريق بودرة 10 كغم 26

أعمال التكييف والتهويةخامسًا

2.5 طن 1 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 18.76-3760.009001147935.53عددتبريد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 2 طن تبريد 2
Tr27.38-11520.00850778716.02عدد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 1 طن تبريد 3
Tr24.16-10400.00650532527.45عدد

طن 4  1.5 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 26.84-5440.00750614601.42عددتبريد

11.14-480.001009090.03عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 150 لتر/ث5

17.17-464.00907877.27عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 100 لتر/ث6

260.00704558.352.83عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 50 لتر/ث7

6.85-160.00805364.41عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 70 لتر/ث8

4.5 طن 9 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 52.87-31000.00400013652121.67عددتبريد

33.37-1520.00254530.02عددناشرات هواء للتزويد من األملنيوم قياس )30*30( سم10

6.08-1824.00242925.56عددناشرات هواء راجع من األملنيوم قياس )30*30( سم11
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47.19-348.0011011590.89عددكولكتر نحاس قطر )20مم(19

29.05-740.00804956.38عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )100*60*10(سم20

22.60-340.00704551.68عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )80*60*10(سم21

14.86-340.00604146.98عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )60*60*10(سم22

8.36-180.001008287.30عددسخان ماء كهربائي سعة 30لتر وقدرة 1500 واط23

21.56-10152.00200229193.77عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 2م3 مع ملحقاته 24

2.10-1152.00150164155.27عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 1م3 مع ملحقاته 25

43.62-140.005012370.95عددخالط كروم من النوع احلائطي الظاهر ذو مفبضني26

27
وحدة تسخني شمسي متكاملة مزودة بسلندر ماء ساخن سعة 
واط   3000 عن  تقل  ال  كهربائية  ومفاومة  خاليا  و6  500لتر 

لكل وحدة
27.79-21600.00300020482215.83عدد

4.92-800.002501474841.40باملقطوعباملقطوعحوض مشرب عدد 2 مع كافة امللحقات 28

24.44-1640.001000901846.97عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.1 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها29

32.56-1720.0015009831067.60عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.3 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها30

32.56-2720.0015009831067.60عددمضخة مياه باردة قدرة 15 م3/س ،ضغط 15 م وملحقاتها31

38.87-2640.0016009011046.97عددمضخة مياه باردة قدرة 2.3 ل/ث ،ضغط 1.2 بار وملحقاتها32

38.52-2640.0015009831040.93عددمضخة مياه باردة قدرة 2.1 ل/ث ،ضغط 1.2 بار وملحقاتها33

29.63-2680.001400819966.33عددمضخة مياه باردة قدرة 2 ل/ث ،ضغط 3 بار وملحقاتها34

أعمال التدفئة املركزيةرابعًا

29.08-22520.00450036403553.33عددبويلر سكب مع ملحقاته ضغط 6بار وقدرة 185 ك.واط1

35.71-1016.00302924.89م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 80 مم2

54.77-1507.20251615.92م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 50 مم3

52.38-1506.40201413.44م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 40 مم4

47.61-1505.60151110.69م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 32 مم5

41.53-504.8010108.21م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 25 مم6

مم 7  )16( قطر  ــار  ــ 12.5ب حراريةضغط  بالستيكية  مواسير 
20001.20111.145.00م.طوالسليف قطر 32 مم

52.46-656.00150147117.81عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1.25 إنش )32( مم8

51.85-2048.0012013199.68عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1 إنش )25( مم9

29.05-440.00804956.38عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )100*60*10( سم10

17.27-740.00604548.35عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )80*60*10( سم11
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0.79-240.00404140.32عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )60*60*10( سم12

20.75-380.00100123100.95م.طكولكترات لبويلرات التدفئة من الفوالذ قطر 6 إنش 13

27.77-3152.00250229210.44عددخزان سوالر سماكة 3 مم مع ملحقاته سعة 2 م143

لتر 15  )414( ملحقاته سعة  مع  2 مم  الصاج سماكة  من  خــزان 
69.95-180.00350369266.18عددلبويلرات التدفئة

13.76-400.00500491463.80باملقطوعباملقطوعمدخنة صاج اسود أفقية سماكة 3 مم قطر حسب البويلر16

28.80-47527.20513638.20م.ح رديتر تدفئة سكب 17

7.08-4100.00100123107.62عددغطاء خشب لرديتر سكب 18

20000.80110.764.73لتركمية سوالر19

67.48-1427.201507483.64م.طمدخنة عمودية من الفوالذ سماكة 3 مم قطر 18 إنش20

49.64-408.00202015.89م.طمواسير سيملس قطر 50 مم لتزويد الديزل 21

لتر/ث 22  0.27 قــدرة  مضخة   : ملحقاتها  مع  تدفئة  مضخات 
52.22-1280.00700778586.02عددضغط 10 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 1.83 لتر/ث ضغط 23
59.12-1320.001250778782.68عدد15 م عامود ماء

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 3.18 لتر/ث ضغط 24
62.83-1400.00160012291076.17عدد20 م عامود ماء

لتر/ث 25  3.52 قــدرة  مضخة   : ملحقاتها  مع  تدفئة  مضخات 
68.21-1400.00190014741258.07عددضغط 20 م عامود ماء

24.31-260.001007879.27عددطفايات حريق بودرة 10 كغم 26

أعمال التكييف والتهويةخامسًا

2.5 طن 1 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 18.76-3760.009001147935.53عددتبريد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 2 طن تبريد 2
Tr27.38-11520.00850778716.02عدد

وحدات تكييف مع ملحقاته ذات قدرة ال تقل عن 1 طن تبريد 3
Tr24.16-10400.00650532527.45عدد

طن 4  1.5 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 26.84-5440.00750614601.42عددتبريد

11.14-480.001009090.03عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 150 لتر/ث5

17.17-464.00907877.27عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 100 لتر/ث6

260.00704558.352.83عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 50 لتر/ث7

6.85-160.00805364.41عددمروحةسحب تركب على الشباك بقدرة 70 لتر/ث8

4.5 طن 9 عن  تقل  ال  قــدرة  ذات  ملحقاته  مع  تكييف  وحــدات 
Tr 52.87-31000.00400013652121.67عددتبريد

33.37-1520.00254530.02عددناشرات هواء للتزويد من األملنيوم قياس )30*30( سم10

6.08-1824.00242925.56عددناشرات هواء راجع من األملنيوم قياس )30*30( سم11
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هـ %دجب أالكمية الكيل

47.19-348.0011011590.89عددكولكتر نحاس قطر )20مم(19

29.05-740.00804956.38عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )100*60*10(سم20

22.60-340.00704551.68عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )80*60*10(سم21

14.86-340.00604146.98عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )60*60*10(سم22

8.36-180.001008287.30عددسخان ماء كهربائي سعة 30لتر وقدرة 1500 واط23

21.56-10152.00200229193.77عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 2م3 مع ملحقاته 24

2.10-1152.00150164155.27عددخزان مياه حديد سماكة 2مم سعة 1م3 مع ملحقاته 25

43.62-140.005012370.95عددخالط كروم من النوع احلائطي الظاهر ذو مفبضني26

27
وحدة تسخني شمسي متكاملة مزودة بسلندر ماء ساخن سعة 
واط   3000 عن  تقل  ال  كهربائية  ومفاومة  خاليا  و6  500لتر 

لكل وحدة
27.79-21600.00300020482215.83عدد

4.92-800.002501474841.40باملقطوعباملقطوعحوض مشرب عدد 2 مع كافة امللحقات 28

24.44-1640.001000901846.97عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.1 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها29

32.56-1720.0015009831067.60عددمضخة مياه ساخنة قدرة 1.3 ل/ث ،ضغط 1 بار وملحقاتها30

32.56-2720.0015009831067.60عددمضخة مياه باردة قدرة 15 م3/س ،ضغط 15 م وملحقاتها31

38.87-2640.0016009011046.97عددمضخة مياه باردة قدرة 2.3 ل/ث ،ضغط 1.2 بار وملحقاتها32

38.52-2640.0015009831040.93عددمضخة مياه باردة قدرة 2.1 ل/ث ،ضغط 1.2 بار وملحقاتها33

29.63-2680.001400819966.33عددمضخة مياه باردة قدرة 2 ل/ث ،ضغط 3 بار وملحقاتها34

أعمال التدفئة املركزيةرابعًا

29.08-22520.00450036403553.33عددبويلر سكب مع ملحقاته ضغط 6بار وقدرة 185 ك.واط1

35.71-1016.00302924.89م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 80 مم2

54.77-1507.20251615.92م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 50 مم3

52.38-1506.40201413.44م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 40 مم4

47.61-1505.60151110.69م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 32 مم5

41.53-504.8010108.21م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 25 مم6

مم 7  )16( قطر  ــار  ــ 12.5ب حراريةضغط  بالستيكية  مواسير 
20001.20111.145.00م.طوالسليف قطر 32 مم

52.46-656.00150147117.81عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1.25 إنش )32( مم8

51.85-2048.0012013199.68عددكولكترات نحاسية تدفئة قطر 1 إنش )25( مم9

29.05-440.00804956.38عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )100*60*10( سم10

17.27-740.00604548.35عددخزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود )80*60*10( سم11
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حتليل اسعار بنود االعمال الكهربائية
لعطاء مركزي رئيسي

هـ %د جبأالكمية الوحدة وصف البندالرقم

6.56-70719.0020.0022.0020.33عددنقطة انارة مع املواسير واالسالك )3*205(مم1

2LED 37 w 26.38-25040.0066.0057.0054.33عددوحدات انارة

3emergency kit مع LED 37 w 570.0066.0065.0067.004.48عددوحدات انارة

4LED 37 w  surface mounted 38.07-1445.0078.0095.0072.67عددوحدات انارة

5LED 37 w  surface mounted emer� انارة  وحدات 
gency kit5.94-195.0088.00120.00101.00عدد

6LED 21w 11.76-3655.0087.0045.0062.33عددوحدات انارة

7LED 13w 32.96-7440.0052.0087.0059.67عددوحدات انارة

8emergency kit مع LED 13w  17.39-2257.0080.0070.0069.00عددوحدات انارة

9LED 35w 32.50-3045.0070.0085.0066.67عددوحدات انارة

10LED 28w 26.63-7545.0090.0049.0061.33عددوحدات انارة

10.71-6325.0032.0027.0028.00عددتوريد وتركيب ابريز 13 امبير مع مفتاح11

12IP 44 14.66-2233.0045.0038.0038.67عددتوريد وتركيب ابريز 13 امبير مع مفتاح

14.71-529.0040.0033.0034.00عددتوريد وتركيب ابريز مزدوج 13 امبير مع مفتاح وملبة مؤشر13

28.57-930.0052.0044.0042.00عددتوريد وتركيب مفتاح ثنائي 25 امبير 14

28.57-230.0052.0044.0042.00عددتوريد وتركيب مفتاح ثنائي 20 امبير 15

16    ISOLATOR SWITCH 23.32-180.0068.00165.00104.33عددتوريد وتركيب مفتاح

15.15-1280.00270.00440.00330.00عددتوريد وتركيب لوحات توزيع فرعية غاطسة يف اجلدار 17

18.71-14200.003600.007700.005166.67عددتوريد وتركيب لوحات توزيع رئيسية 18

37.39-11200.001800.002750.001916.67عددتوريد وتركيب لوحات توزيع  شبه رئيسية 19

18.18-2006.005.0011.007.33م.طتوريد وتركيب كوابل كهربائية قياس )5*6( ملم20

25.00-2007.007.0014.009.33م.طتوريد وتركيب كوابل كهربائية قياس )5*10( ملم21

22.86-509.0010.0016.0011.67م.طتوريد وتركيب كوابل كهربائية قياس )5*16( ملم22

11.76-8015.0014.0022.0017.00م.طتوريد وتركيب كوابل كهربائية قياس )4*1+25*16( ملم23

8059.0050.0066.0058.331.14م.طتوريد وتركيب كوابل كهربائية قياس )4*1+120*70( ملم24

44.44-605.009.0013.009.00م.طتوريد وتركيب كوابل كهربائية قياس )3*16( ملم25

18.18-2540.001000.00440.00660.00عددنظام تأريض 26

61.04-1200.00900.00440.00513.33عددخزانة كمبيوتر رئيسية 27

50.91-145.00120.00110.0091.67عددمجمع هواتف غاطس )10( زوج28

42.31-625.0050.0055.0043.33عددتوريد وتركيب ابريز تلفون29

18.67-4245.0055.0066.0055.33عددتوريد وتركيب كاشف دخاني 30
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وحدةوصف البندالرقم
هـ %دجب أالكمية الكيل

لوفر تزويد هواء نقي مع ملحقاته مصنوع من األملنيوم قياس 12
348.00405347.081.96عدد30*40 سم

47.64-4202.00453.82كغمأقنية هواء لنظام التكييف من الصفائح املعدنية13

خزانة طرد الغازات ) 120*90*240( سم للجزء اخلشبي مع 14
13.90-11600.00170022751858.33عددملحقاتها

760.00605357.753.91عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 50 لتر/ث15

0.79-160.00606160.48عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 70 لتر/ث16

15.26-780.001505394.41عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 150 لتر/ث17

26.93-4100.00200111136.86عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 240 لتر/ث18

45.11-3100.00250197182.19عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة 270 لتر/ث19

29.68-3220.00350369312.85عددمراوح هواء محوري تزويد بقدرة 320 لتر/ث20

أعمال إطفاء احلريقسادسًا

53.90-507.20202015.62م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 50 مم1

54.74-206.40181814.14م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 40 مم2

52.71-1505.60161411.84م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 32 مم3

1.5مم 4 )105*90(سم سماكة  الصاج  كبائن اطفاء احلريق من 
30.57-8152.00300205218.92عددطول 30م 

40.42-440.001006167.14عددطفايات حريق بودرة سعة 12 كغم 5

1100.001007892.607.99عددطفايات حريق بوCO2 سعة 12 كغم 6

24.31-260.001007879.27عددطفايات حريق BCF سعة 12 كغم 7

55.80-1480.0020007781086.02عددمضخة اطفاء حريق قدرة 60 لتر / دقيقة ضغط 3 بار8

27.77-2152.00250229210.44عددخزان مياه الطفاء احلريق من احلديد الصاج مع ملحقاتها9

أعمال شبكة الغازسابعًا

19.23-3006.401077.92م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 12 مم1

1.5إنــش 2 قطر  وملحقاته  يــدوي  غاز  مبادل  يشمل  غاز  مجمع 
2400.00150369306.1830.64م.طعدد 2

70.11-240.0030061133.81عدداسطوانات غاز سائل مملوءة وملحقاتها سعة 12 كغم3

8.36-1600.00750614654.75باملقطوعإنذار تسرب الغاز وملحقاته4

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 املناقصني )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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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 املناقصني )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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قائمة محتويات التقرير الفني ) التقييم املالي(

تقرير تقييم العروض املالية

اسم صاحب العمل

اسم ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد العطاء ) شهر- سنة (

صفحة الغالف

جدول احملتويات

1-     املقدمة

2-     وصف املشروع

3-     الئحة املختصرات

4-  ملخص دعوة العطاء

5-  املالحق

6-  املخصصات والكلفة التقديرية 

7-  صالحية العرض

8-  كفالة الدخول بالعطاء

9-  فتح العروض املالية 

10-  جلنة تقييم العروض املالية 

11-  نتائج التقييم الفني

12-  التقييم املالي

13-  مالحظات اللجنة الفنية على عروض املناقصني املالية 

اخلالصة والتوصيات   -14

15-   توقيع اللجنة الفنية 

بنود التقرير املالي

املرفق) أ ( : جدول كميات تفصيلي يتضمن اسعار املناقصني اصحاب اقل ثالثة  اسعار: 

املرفق )ب( : كتاب تشكيل اللجنة

املرفق )ج( :  كتاب االعفاء الصادر عن رئاسة الوزراء حسب  املقتضى 

 املرفق )د(:  إقرارالنزاهة و السرية واحليادية 

املرفقات
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هـ %د جبأالكمية الوحدة وصف البندالرقم

18.67-3645.0055.0066.0055.33عددتوريد وتركيب كاشف حريق ضوئي31

865.0065.0055.0061.675.41عددتوريد وتركيب كبسة انذار32

10.14-1165.0075.0077.0072.33عددتوريد وتركيب جرس انذار33

595.0095.0088.0092.672.52عددتوريد وتركيب جرس انذار خارجي34

33.85-1645.001400.00880.00975.00عددلوحة انذار حريق 6 مناطق 35

36AUTO DEALER 1590.00240.00220.00350.0068.57عدد

8.78-745.0070.0033.0049.33عددتوريد وتركيب اباريز كمبيوتر 37

3240.00220.0044.00168.0042.86عددمناهل خارجية قياس )80*80*80(سم38

21.74-3150.00150.00275.00191.67عددمناهل خارجية قياس )80*80*80(سم39

46.99-3220.00750.00275.00415.00عددكاميرا خارجية درجة حماية 66 40

22.49-8270.00500.00275.00348.33عددكاميرا داخلية 41

41.87-11400.005000.00825.002408.33عددجهاز تخزين مدة 31 يوم 32 قناة42

22.48-11000.002100.00770.001290.00عددجهاز تخزين مدة 31 يوم 16 قناة43

53.28-1190.00700.00330.00406.67عددشاشة 40 انش 44

31.54-1550.001200.00660.00803.33عددجهاز كمبيوتر45

45.11-2290.00800.00495.00528.33عددشاشة 45 انش 46

230000.0022000.0033000.0028333.335.88عددمصعد 3 مواقف 47

110000.004000.003080.005693.3375.64عددتوريد جهاز UPS قدرة 15 كليو فولت امبير 48

12.73-2240.00200.00385.00275.00عددتوريد وتركيب نشافت ايدي 49

10300.00165.00132.00199.0050.75عددتوريد وتركيب سماعة )100(واط 50

36100.0080.0077.0085.6716.73عددتوريد وتركيب سماعة )30(واط 51

3400.00315.00330.00348.3314.83عددمايكروفون السلكي 52

32.58-3400.00500.00880.00593.33عددمايكروفون عادي 53

kw1600.00545.00560.00568.335.57نظام توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية 54

35.44-285.00200.00110.00131.67عددابريز هوائي تلفاز 55

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 املناقصني )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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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال

1- املخصصات والكلفة التقديرية 

2- مصدر التمويل 

1. كتاب طلب الطرح 

اسم صاحب العمل

اسم املمول –حسب املقتضى 

اسم وكيل املشتريات ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد وثيقة العطاء ) شهر- سنة (

صفحة الغالف

تطابق ارقام الصفحات 

تطابق العناويني 

2.  جدول احملتويات

صحة املعلومات العامة  مثل اسم املشروع –املمول ......الخ  3. املقدمة

نوع الدعوة- 

رقم واسم العطاء- 

فئات تصنيف املقاولني املستهدفني بالدعوة - 

 وصف املشروع- 

مدة ومكان البيع - 

موعد ومكان الزيارة امليدانية واجتماع ما قبل املناقصة - 

فترة االستفسار –اخر موعد لتقدمي االستفسارات- 

كفالة الدخول الى العطاء  مبينا بها رقم واسم العطاء - 

اسم املقاول حسب شهادة التصنيف - 

اسم  املستفيد من الكفالة باالضافة الى وظيفته  –صاحب العمل - 

قيمة  الكفالة- 

صالحية الكفالة - 

موعد وتاريخ ومكان االيداع- 

عنوان الدائرة- 

طريقة تقدمي العروض  - 

مكان وتاريخ وموعد فتح العروض - 

4. دعوة العطاء 
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قائمة محتويات التقرير الفني ) التأهيل الفني(

تقرير تقييم العروض  الفنية ) التأهيل الفني(

اسم صاحب العمل

اسم ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد العطاء ) شهر- سنة (

صفحة الغالف

جدول احملتويات

1-    املقدمة

2-    وصف املشروع

3-    الئحة املختصرات

4-  دعوة العطاء

5-    املخصصات والكلفة التقديرية 

6-  صالحية العرض

7-  كفالة الدخول بالعطاء

8-  املالحق

9-  العروض املقدمة

10-  تقييم العروض الفنية 

11-  مالحظات اللجنة الفنية على عروض املناقصني الفنية

12-  ملخص التقييم الفني 

اخلالصة والتوصيات   -13

14-    توقيع اللجنة الفنية 

بنود التقرير املالي

املرفق ) أ ( : جدول استيفاء املتطلبات العامة

املرفق )ب( : جداول  استيفاء املتطلبات الفنية

املرفق )ج( :  تقرير تقييم القدرات املالية 

املرفق )د( :  كتاب تشكيل اللجنة 

 املرفق)هـ(:  إقرارالنزاهة و السرية واحليادية 

املرفقات
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال
يرتبط رقميا مع ارقام بنود الشروط العامة 

قيمة الكفالة- 
نسبة متويل الدفعات املتأخرة - 
قائمة املواد اخلاضعة لتعديل االسعار- 
قيمة الدفعة املرحلية - 
شمولية التامينات املطلوبة - 
قيمة التامينات املطلوبة - 
التحكيم - 
مجلس فض اخلالفات  - 

ملحق عرض املناقصة

التحقق من ادراج العقد النافذ :
عقد املقاولة املوحد للمشاريع االنشائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة 2013 الشروط العامة 

التحقق من ادراج  الشروط اخلاصة  النافذة  الشروط اخلاصة 

التحقق من ادراج   الشروط اخلاصة االضافية النافذة 
ادراج اية شروط  إضافية حسب املقتضى  الشروط اخلاصة االضافية 

التمهيد
تنظيم جدول الكميات 

املختصرات 
ترقيم الصفحات

هيكلة اجلدول بحيث يتضمن :
رقم البند-الوصف-وحدة الكيل- الكمية –سعر الوحدة ) العملة ( رقما سعر الوحدة ) - 

العملة( كتابة –سعر اجلملة رقما 
التحقق من ان   وحدة الكيل تتناسب مع وصف  البند.- 
التحقق من رقم البند - 
التحقق من صحة الوصف .- 
التحقق من ارفاق صفحة االعمال اليومية - 

صفحة اخلالصة 
التحقق من جدول اخلالصة بحيث يشمل رقم جدول الكميات –وصف اجلدول – رقم الصفحة 

املنقول منها –القيمة .
افراد سطر خاص باملبالغ االحتياطية 

افراد سطر خاص باحلسم 
افراد سطر خاص بالزيادة  

افراد سطر خاص باملجموع دون املبالغ االحتياطية 
افراد سطر خاص باملجموع  مطبقا عليه احلسم / الزيادة دون املبالغ االحتياطية 

افراد سطر خاص باملجموع  النهائي = املجموع اعاله +  املبالغ االحتياطية 
تفقيط سعر العطاء 

ادراج اسم املقاول
ادراج توقيع  املقاول
ادراج ختم  املقاول

ادراج تاريخ  تقدمي العرض 

جدول الكميات 
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال

هدف التأهيل- 
صاحب العمل- 
وكيل املشتريات- 
وثائق التأهيل- 
 شمولية الوثائق - 
االستيضاح من قبل اللجتة الفنية - 
االسباب املوجدران لرفض العروض- 
متطلبات االئئتالف- 
البيانات املالية - 
الوثائق املطلوب تقدميها  - 
تقدمي العروض ) جدول الطرح (- 
صالحية العرض- 
كفالة الدخول الى املناقصة - 
طريقة تقدمي العروض - 
موعد وتاريخ ومكان االيداع - 
اسس التقييم - 
اسس االحالة - 

5. التعليمات الى املناقصني 

تعديل /حتديد بعض  بنود  التعليمات الى املناقصني  وترتبط بها رقميا  ) Data Sheet( الئحة البيانات

منوذج كتاب عرض املناقصة  ج1- 
ملحق عرض املناقصة ج2- 
منوذج كفالة املناقصة ج3- 
منوذج اتفاقية العقد ج4- 

منوذج اتفاقية فض اخلالفات )  مجلس بعضو واحد  ( ج5- 
منوذج اتفاقية فض اخلالفات )  مجلس بثالثة أعضاء ( ج6- 

منوذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ ج7- 
منوذج كفالة إصالح العيوب  ج8- 
منوذج كفالة الدفعة املقدمة ج9- 

منوذج مخالصة عن دفعة اإلجناز عند تسلم األشغال ج10- 
منوذج إقرار باملخالصة ج11- 
منوذج التزامات املقاول ج12- 

إقرار متعلق بالدفعات األخرى ج13- 
إقرار متعلق بالدفعات املمنوعة ج14- 

النماذج 
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال
يرتبط رقميا مع ارقام بنود الشروط العامة 
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال
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أعداد االستشارين املؤهلني لعام 2017

التخصصاملجال
الفئات

الثالثةالثانية االولى)ب(االولى )أ(

181340االبنيةاالبنية

10110الطرقالطرق

12101املياه والصرف صحياملياه والصرف صحي

أعداد االستشارين املؤهلني

األولى )أ(األولى )ب(الثانيةالثالثة
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال

املواصفات الفنية اخلاصة 

املواصقات الفنية العامة 
املواصفات 

صفحة الغالف 

اسم صاحب العمل

اسم املمول –حسب املقتضى 

اسم وكيل املشتريات ) دائرة العطاءات احلكومية (

رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد املخططات ) شهر- سنة (

جدول احملتويات

 تطابق ارقام اللوحات 

تطابق العناويني  

املخططات 

ترقيم الصفحات

ترقيم اللوحة  

املخططات 
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أعداد االستشارين املؤهلني لعام 2017

العددالتخصصاملجال

35ابنيةاالبنية
12الطرقالطرق

14املياه والصرف الصحياملياه والصرف الصحي
2الكهروميكانيككهروميكانيك

عماره االبنية / هندسة انشائية/ تخطيط املدن / هندسة االرض الهندسة املتخصصة
9وتنسيق املواقع/ هندسة ادارية/ هندسة السدود

14البيئةالبيئة

8استطالع املوقعاستطالع املوقع

11فحص املوادفحوصات املواد

ملواد
ت ا

صا
فحو

وقع
ع امل

استطال
بيئة

ال

صة
 املتخص

هندسة
ال

كانيك
ومي

كهر

حي
ف الص

صر
 وال

ملياه
ا

طرق
ال

بنية
اال

 التقرير املختصر ألعداد االستشاريني لعام 2017

60عدد املكاتب التي مت تاهيلها
4عدد املكاتب التى مت تعديل تاهيلها او اضافه مجاالت جديده اليها

2عدد املكاتب التي مت تاهيلها الول مره
5عدد املكاتب التي مت زيارتها

-عدد املكاتب التي مت ايقاع عقوبه عليها
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الفئات

الثالثةالثانية االولى)ب(االولى )أ(

1910فحص املوادفحوصات املواد

2420استطالع املوقعاستطالع املوقع

أعداد االستشارين املؤهلني

األولى )أ(األولى )ب(الثانيةالثالثة
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أعداد االستشارين املؤهلني لعام 2018

التخصصاملجال
الفئات

الثالثةالثانية االولى)ب(االولى )أ(

1710فحص املوادفحوصات املواد

2310استطالع املوقعاستطالع املوقع

أعداد االستشارين املؤهلني

األولى )أ(األولى )ب(الثانيةالثالثة
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أعداد االستشارين املؤهلني لعام 2018

التخصصاملجال
الفئات

الثالثةالثانية االولى)ب(االولى )أ(

21940االبنيةاالبنية

10110الطرقالطرق

13001املياه والصرف صحياملياه والصرف صحي

أعداد االستشارين املؤهلني

األولى )أ(األولى )ب(الثانيةالثالثة
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عام 2017املرخصون

156مهندس مع شركاء

14شريك سابق

33حتويل من مؤسسة الى شركة وبالعكس

19شركات اجنبية

15شريك يحمل دبلوم

99مهندس

356املجموع

عام 2018املرخصون

170مهندس مع شركاء

21شريك سابق

25حتويل من مؤسسة الى شركة وبالعكس

23شركات اجنبية

14شريك يحمل دبلوم

71مهندس

324املجموع
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أعداد االستشارين املؤهلني لعام 2018

العددالتخصصاملجال

34ابنيةاالبنية
12الطرقالطرق

14املياه والصرف الصحياملياه والصرف الصحي
2الكهروميكانيككهروميكانيك

عماره االبنية / هندسة انشائية/ تخطيط املدن / اخلدمات الهندسة املتخصصة
12الهندسية امليكانيكية للمباني/ هندسة ادارية/ تصميم داخلي

15البيئةالبيئة
6استطالع املوقعاستطالع املوقع
9فحص املوادفحوصات املواد

ملواد
ت ا

صا
فحو

وقع
ع امل

استطال
بيئة

ال

صة
 املتخص

هندسة
ال

كانيك
ومي

كهر

حي
ف الص

صر
 وال

ملياه
ا

طرق
ال

بنية
اال

 التقرير املختصر ألعداد االستشاريني لعام 2018

62عدد املكاتب التي مت تاهيلها
4عدد املكاتب التى مت تعديل تاهيلها او اضافه مجاالت جديده اليها

4عدد املكاتب التي مت تاهيلها الول مره
22عدد املكاتب التي مت زيارتها

3عدد املكاتب التي مت ايقاع عقوبه عليها
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عام 2017املرخصون

156مهندس مع شركاء

14شريك سابق

33حتويل من مؤسسة الى شركة وبالعكس

19شركات اجنبية

15شريك يحمل دبلوم

99مهندس

356املجموع

عام 2018املرخصون

170مهندس مع شركاء

21شريك سابق

25حتويل من مؤسسة الى شركة وبالعكس

23شركات اجنبية

14شريك يحمل دبلوم

71مهندس

324املجموع
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أعداد االستشارين املؤهلني لعام 2018

العددالتخصصاملجال

34ابنيةاالبنية
12الطرقالطرق

14املياه والصرف الصحياملياه والصرف الصحي
2الكهروميكانيككهروميكانيك

عماره االبنية / هندسة انشائية/ تخطيط املدن / اخلدمات الهندسة املتخصصة
12الهندسية امليكانيكية للمباني/ هندسة ادارية/ تصميم داخلي

15البيئةالبيئة
6استطالع املوقعاستطالع املوقع
9فحص املوادفحوصات املواد

ملواد
ت ا

صا
فحو

وقع
ع امل

استطال
بيئة

ال

صة
 املتخص

هندسة
ال

كانيك
ومي

كهر

حي
ف الص

صر
 وال

ملياه
ا

طرق
ال

بنية
اال

 التقرير املختصر ألعداد االستشاريني لعام 2018

62عدد املكاتب التي مت تاهيلها
4عدد املكاتب التى مت تعديل تاهيلها او اضافه مجاالت جديده اليها

4عدد املكاتب التي مت تاهيلها الول مره
22عدد املكاتب التي مت زيارتها

3عدد املكاتب التي مت ايقاع عقوبه عليها
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عدد التعاميم املتعلقة بتعديل أسعار املواد الرئيسية واحملروقات ملشاريع األبنية والطرق والكهروميكانيك وفقًا للعقود 
اإلنشائية املختلفة التي يتم إعدادها وذلك من خالل اللجان الفنية املشكلة لدراسة التغير بأسعار املواد الرئيسية 

دائرة العطاءات احلكومية لألعوام 2017/2018

عدد التعاميم الصادرة سنة 2018عدد التعاميم الصادرة لسنة 2017إسم املادة الرقم 
95حديد التسليح اإلنشائي 1
103اإلسمنت 2
74إسمنت منطقة العقبة اإلقتصادية 3
44اخللطات اخلرسانية وفق املادة )8/13(4
22األملنيوم 5
21الهياكل املعدنية 6
--اإلسمنت األبيض 7
139اإلسفلت والفيول 8
1311السوالر 9
21املصاعد 10
22الكوابل الكهربائية 11
21أنظمة إنذار احلريق 12
21لوحات التحكم اخلاصة بأنظمة إنذار احلريق 13
11كوابل األلياف الضوئية 14
11املولدات الكهربائية 15
11اللوحات الكهربائية 16
11أعمدة اإلنارة 17
11أبراج اإلنارة 18
-2وحدات اإلنارة 19
11املقاسم 20
21UPVC 52مواسير ال
-2املواسير املعدنية السوداء والبيضاء غير امللحومة 22
11املواسير املعدنية السوداء والبيضاء امللحومة 23
-1أنابيب حديد السكب 24
21املضخات25
21البويلرات26
21املشعات 27
11وحدات التكييف28
-1أنظمة إطفاء احلريق 29
11الصاج 30
21املبادالت احلرارية31
11القطع اخلزفية األنابيب النحاسية 32
11دافعات الهواء 33
--أنابيب الدكتايل 34
-2نداء املمرضات 35
11شبكة الغازات الطبية36

10162املجموع
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أعداد املقاولني املصنفني

012345الفئةاملجال

العددالعددالعددالعددالعددالعددالتخصصأبنية

314أبنية جاهزة بريفاب
71118أعمال الديكور والتأثيت

92861387894061511إنشاء أبنية
11خرسانة مصنعة

81132355100صيانة أبنية
8131738منشأت معدنية

8101062أشغال ترابية / حفريات وحفريات للتعدينأشغال متخصصة
4212أعمال تركيب منشأت صناعية

111إنشاء سدود
22حفر آبار املياه

13251636شبكات اتصاالت
33740أشغال خرسانية/جسور وتقاطعاتطرق

32263011572275إنشاء طرق
26163476خلطات أسفلتية

11صيانة طرق
1717عبارات وجدران استنادية وعبارات

213إلكترونياتكهروميكانيك
57501330105كهرباء

694294205كهروميكانيك وطاقة متجددة
212422453ميكانيك

17118محطات تنقية الصرف الصحيمياه صرف صحي
44محطات وحتلية مياه الشرب

411835162147403مياه صرف صحي
640225545711217342975
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2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

نسب تغير أسعار البويلرات	املصنعة	من	حديد	الصاج	 للسنوات من 2008-2018 

عر 	
لس
ير ا
 تغ
ب
نس

ملاحظة	:نسب	تغير	السعر	عن	فترة	الأساس	)2005/9/1-2007/4/1(	

معدل تغير أسعار االسمنت للسنوات 2012-2018

نسب تغير أسعار البويلرات املصنعة من حديد الصاج  للسنوات من 2008-2018

طن
 / 

نار
 دي

عر
لس

ا
عر

لس
ر ا

غي
ة ت

سب
ن

مالحظة: نسب تغير السعر عن فترة األساس )1/9/2005-1/4/2007(
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السنة الشهر اليوم Sum	of	السعر
2016 Jan 31 220

Feb 29 194.9
Mar 31 203.78
Apr 30 231.65
May 31 241.17
Jun 22 265.54
Aug 1 275.85

30 279.75
Sep 30 277.98
Oct 31 288.24
Nov 30 308.62
Dec 31 302.48

2017 Jan 31 339.52
Feb 28 345.31
Mar 31 337.35
Apr 30 322.13
May 31 330.78
Jun 30 325.42
Jul 31 318.42
Aug 31 322.37
Sep 30 330.13
Oct 31 345.78
Nov 30 351.6
Dec 31 380.26

2018 Feb 3 378.48
28 390.9

Mar 31 380.45
Apr 30 375.79
May 31 392.02
Jun 1 428.7

30 392.02
Jul 31 434.79
Aug 31 443
Sep 30 436.39
Oct 31 446.2
Nov 30 476.46
Dec 31
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معدل تغير أسعار اخللطات اخلرسانية للسنوات 2011-2018
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تر 
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د

معدل تغير أسعار األسفلت للسنوات 2016-2018

طن
 / 

نار
دي
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معدل تغير أسعار االسمنت للسنوات 2012-2018

نسب تغير أسعار البويلرات املصنعة من حديد الصاج  للسنوات من 2008-2018
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مالحظة: نسب تغير السعر عن فترة األساس )1/9/2005-1/4/2007(
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إصدارات عقد املقاولة 
من عام 2018-1986 

السنةاإلصدار

1986دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1988دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1989دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1991دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1996دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1999دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

2004دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية )فيديك 1999( الطبعة األولى

2005دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية )فيديك 1999( الطبعة الثانية

2007دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية )فيديك 1999( على موقع الدائرة اإللكتروني

2010دفتر املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 2010 الطبعة األولى

2013دفتر املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة

قيد اإلصداردفتر املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 2019
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إصدارات عقد املقاولة 
من عام 2018-1986 

السنةاإلصدار

1986دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1988دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1989دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1991دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1996دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

1999دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية

2004دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية )فيديك 1999( الطبعة األولى

2005دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية )فيديك 1999( الطبعة الثانية

2007دفتر عقد املقاولة للمشاريع اإلنشائية )فيديك 1999( على موقع الدائرة اإللكتروني

2010دفتر املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 2010 الطبعة األولى

2013دفتر املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة

قيد اإلصداردفتر املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية 2019
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مالحظة: نسب تغير السعر عن فترة األساس )1/12/2007-(
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عطاءات املبادرة امللكية احملالة خالل فترة
من تاريخ 2017/1/1 إلى تاريخ 2017/12/31

املناقص الفائزقيمة العطاءتاريخ اإلحالةاجلهة املالكةاسم العطاءرقم العطاء

2016/115
اإلشراف على أعمال املرحلة الثانية )ب( ملبنى 
مركز تدريب احلرف التقليدية واملعرض التراثي 

يف معان

وزارة األشغال 
شركة ركن الهندسة2017/3/3047457.964العامة واإلسكان

إنشاء مركز احلرف اليدوية والسوق التقليدية-2016/163
اجلزء )ب( محافظة معان

وزارة األشغال 
شركة رامي زيادين وشركاه/ رامي 2017/3/19338790.04العامة واإلسكان

زيادين وشركته للمقاوالت

إنشاء مدرسة ابن زهر الثانوية للبنني/محافظة 2016/176
العاصمة

وزارة األشغال 
شركة حسن خمش وشريكه2017/4/42904079.9العامة واإلسكان

وزارة األشغال تنفيذ مركز صحي البنيات/محافظة العاصمة2016/4
شركة موسى محمود املعايطة وشركته/2017/3/30529029.28العامة واإلسكان

البتير للمقاوالت

تنفيذ مسجد معان الكبير الشريف احلسني بن 2017/6
علي

وزارة األشغال 
املؤسسة املركزية للمقاوالت- شركة 2017/3/293088282.2العامة واإلسكان

علي ماهر جرار وشركاه

صحي 2017/7 مركز  وحتديث  توسعة  على  االشراف 
االميرة بسمة/محافظة العقبة

وزارة األشغال 
مكتب وهيب مدانات مهندسون 2017/4/2019310العامة واإلسكان

إستشاريون

إنشاء مبنى قاعة متعددة االغراض لصالح نادي 2017/17
الشهابية محافظة الكرك

وزارة األشغال 
مؤسسة نواخذ األردن للمقاوالت/ 2017/7/17343861.27العامة واإلسكان

محمود عوض عودة العليني القرالة

اخلاصة 2017/18 االحتياجان  لذوي  تربية  مركز  إنشاء 
االغوار اجلنوبية

وزارة األشغال 
شركة باب احلارة للمقاوالت ذ.م.م2017/7/26676342.75العامة واإلسكان

2017/29
العطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
ملشروع إنشاء مستشفى مادبا اجلديد محافظة 

مادبا

وزارة األشغال 
شركة بيطار مهندسون مستشارون 2017/7/31378189.2العامة واإلسكان

ذ.م.م

محافظة 2017/37 الرياضي  حسني  الشيخ  نادي  انشاء 
اربد املرحلة األولى مبنى النادي

وزارة األشغال 
شركة سلسمان احلواري وشريكته/ 2017/11/14464052.15العامة واإلسكان

التكوير للهندسة واملقاوالت

وزارة األشغال انشاء حديقة عامة يف مدينة معان2017/38
شركة خليل وخالد عيسى العقايلة2017/11/14481300العامة واإلسكان

املجموع 8444894.746 عدد العطاءات 11       
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عطاءات املبادرة امللكية احملالة خالل فترة
من تاريخ 2017/1/1 إلى تاريخ 2017/12/31
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عطاءات املبادرة امللكية احملالة خالل فترة
من تاريخ 2018/1/1 إلى تاريخ 2018/12/31

املناقص الفائزقيمة العطاءتاريخ اإلحالةاجلهة املالكةاسم العطاءرقم العطاء

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

حركياً/محافظة اربد

وزارة األشغال 
شركة اجلبيل للمقاوالت اإلنشائية 2018/2/18278439.18العامة واإلسكان

ذ.م.م

تنفيذ مسشتفى معان العسكري/جامعة احلسني 2018/30
بن طالل محافظة معان30/مبادرة/معدل/2018

وزارة األشغال 
شركة رامي أحمد ابوعيشة واخوانه 2018/7/1634967862العامة واإلسكان

للمقاوالت

إنشاء مركز متكامل للتشخيص ورعاية وتأهيل 2018/30
املعاقني يف لواء االغوار الشمالية/املشارع

وزارة األشغال 
شركة صالح أحمد الطراونة واوالده2018/7/26751940العامة واإلسكان

الشوبك/لواء 2018/36 سيدات  جمعية  مقر  إنشاء 
الشوبك

وزارة األشغال 
شركة الفيصل املتطور للمقاوالت 2018/11/6255838.1العامة واإلسكان

اإلنشائية ذ.م.م

2018/47
للتشخيص  إنشاء مركز متكامل  اإلشراف على 
االغوار  لواء  يف  املعاقني  وتأهيل  ورعاية 

الشمالية/املشارع

وزارة األشغال 
مكتب ديران ومصري مهندسون 2018/10/761786العامة واإلسكان

مستشارون

مشروع إنشاء جمعية االنوار اخليرية محافظة 2018/78
معان

وزارة األشغال 
شركة خليل وخالد عيسى العقايلة2018/12/27297908.76العامة واإلسكان

وزارة األشغال إنشاء مبنى مركز تنمية املرأة محافظة مادبا2018/121
مؤسسة عاطف ابو ردن للمقاوالت/2018/12/23391439.43العامة واإلسكان

عاطف عارف سليمان ابو ردن

الرياضي/ 2018/125 الزرقاء  إحتاد  نادي  مبنى  إنشاء 
محافظة الزرقاء

وزارة األشغال 
شركة توليدو للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م2018/12/27321540.03العامة واإلسكان

املجموع 37326753.106 عدد العطاءات 8       
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عطاءات المنحة الخليجية
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عطاءات املبادرة امللكية احملالة خالل فترة
من تاريخ 2018/1/1 إلى تاريخ 2018/12/31

املناقص الفائزقيمة العطاءتاريخ اإلحالةاجلهة املالكةاسم العطاءرقم العطاء

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

حركياً/محافظة اربد

وزارة األشغال 
شركة اجلبيل للمقاوالت اإلنشائية 2018/2/18278439.18العامة واإلسكان

ذ.م.م

تنفيذ مسشتفى معان العسكري/جامعة احلسني 2018/30
بن طالل محافظة معان30/مبادرة/معدل/2018

وزارة األشغال 
شركة رامي أحمد ابوعيشة واخوانه 2018/7/1634967862العامة واإلسكان

للمقاوالت

إنشاء مركز متكامل للتشخيص ورعاية وتأهيل 2018/30
املعاقني يف لواء االغوار الشمالية/املشارع

وزارة األشغال 
شركة صالح أحمد الطراونة واوالده2018/7/26751940العامة واإلسكان

الشوبك/لواء 2018/36 سيدات  جمعية  مقر  إنشاء 
الشوبك

وزارة األشغال 
شركة الفيصل املتطور للمقاوالت 2018/11/6255838.1العامة واإلسكان

اإلنشائية ذ.م.م

2018/47
للتشخيص  إنشاء مركز متكامل  اإلشراف على 
االغوار  لواء  يف  املعاقني  وتأهيل  ورعاية 

الشمالية/املشارع

وزارة األشغال 
مكتب ديران ومصري مهندسون 2018/10/761786العامة واإلسكان

مستشارون

مشروع إنشاء جمعية االنوار اخليرية محافظة 2018/78
معان

وزارة األشغال 
شركة خليل وخالد عيسى العقايلة2018/12/27297908.76العامة واإلسكان

وزارة األشغال إنشاء مبنى مركز تنمية املرأة محافظة مادبا2018/121
مؤسسة عاطف ابو ردن للمقاوالت/2018/12/23391439.43العامة واإلسكان

عاطف عارف سليمان ابو ردن

الرياضي/ 2018/125 الزرقاء  إحتاد  نادي  مبنى  إنشاء 
محافظة الزرقاء

وزارة األشغال 
شركة توليدو للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م2018/12/27321540.03العامة واإلسكان

املجموع 37326753.106 عدد العطاءات 8       
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العطاءات احملالة خالل فترة
من تاريخ 2017/1/1 إلى تاريخ 2017/12/31

التمويل: منحة خليجية

نسبة التمويل: %100           

قيمة التمويلقيمة اإلحالةتاريخ اإلحالةجهة التمويلاجلهة املالكةاسم العطاءرقم العطاء

2017/3

عطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
التنفيذ ملشروع توسعة وحتديث قسم االسعاف 
والطوارئ يف كل من مستشفى االميرة راية دير 
االمير  ومستشفى  اربد  محافظة  سعيد  ابي 

فيصل ياجوز محافظة الزرقاء

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2018/11/27117264117264

يف 2017/25 املرورية  التقاطعات  تنفيذ  على  االشراف 
العاصمة عمان

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2017/12/181168964.641168964.64

االشراف على مشروع وتأهيل وحتسني الطريق 2016/126
الصحراوي 15R اجلزء األول

وزارة األشغال 
2017/1/2414968001496800املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

بسمة 2016/120 االميرة  مستشفى  تنفيذ  على  االشراف 
اجلديد/محافظة اربد

وزارة األشغال 
2017/1/2325562402556240املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

االشراف على مشروع وتأهيل وحتسني الطريق 2016/127
الصحراوي اجلزء الثاني

وزارة األشغال 
2017/1/241840497.841840497.84املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

االشراف على مشروع وتأهيل وحتسني الطريق 2016/128
الصحراوي 15R اجلزء الثالث

وزارة األشغال 
2017/1/2416383781638378املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

بتوسعة وحتديث مركز صحي النصر/محافظة 2016/174
العاصمة

وزارة األشغال 
2017/1/26650891.53650891.53املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

إعادة تأهيل وحتسني الطريق الصحراوي اجلز 2016/125
الثالث

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

منحة الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية
2017/6/1940315093.45240315093.452

إعادة تأهيل وحتسني الطريق الصحراوي اجلز 2016/124
الثاني

وزارة األشغال 
2017/6/1964860786.94864860786.948العامة واإلسكان

إعادة تأهيل وحتسني الطريق الصحراوي اجلز 2016/153
األول

وزارة األشغال 
2017/6/195344338053443380العامة واإلسكان

اربد 2015/155 محافظة  بسمة  االميرة  مستشفى  تنفيذ 
متويل الصندوق السعودي للتنمية

وزارة األشغال 
2017/8/957593919.0757593919.07العامة واإلسكان

اململة 2017/5 من  املمولة  املدارس  تنفيذ  مشروع  إدارة 
العربية السعودية

وزارة األشغال 
2017/7/517000001700000العامة واإلسكان

املجموع 227382215.48   
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العطاءات احملالة خالل فترة
من تاريخ 2017/1/1 إلى تاريخ 2017/12/31

التمويل: منحة خليجية

نسبة التمويل: %100           

قيمة التمويلقيمة اإلحالةتاريخ اإلحالةجهة التمويلاجلهة املالكةاسم العطاءرقم العطاء

2017/3

عطاء  ووثائق  والتصاميم  الدراسات  إعداد 
التنفيذ ملشروع توسعة وحتديث قسم االسعاف 
والطوارئ يف كل من مستشفى االميرة راية دير 
االمير  ومستشفى  اربد  محافظة  سعيد  ابي 

فيصل ياجوز محافظة الزرقاء

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2018/11/27117264117264

يف 2017/25 املرورية  التقاطعات  تنفيذ  على  االشراف 
العاصمة عمان

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

الصندوق 
السعودي 

للتنمية
2017/12/181168964.641168964.64

االشراف على مشروع وتأهيل وحتسني الطريق 2016/126
الصحراوي 15R اجلزء األول

وزارة األشغال 
2017/1/2414968001496800املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

بسمة 2016/120 االميرة  مستشفى  تنفيذ  على  االشراف 
اجلديد/محافظة اربد

وزارة األشغال 
2017/1/2325562402556240املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

االشراف على مشروع وتأهيل وحتسني الطريق 2016/127
الصحراوي اجلزء الثاني

وزارة األشغال 
2017/1/241840497.841840497.84املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

االشراف على مشروع وتأهيل وحتسني الطريق 2016/128
الصحراوي 15R اجلزء الثالث

وزارة األشغال 
2017/1/2416383781638378املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

بتوسعة وحتديث مركز صحي النصر/محافظة 2016/174
العاصمة

وزارة األشغال 
2017/1/26650891.53650891.53املنحة اخلليجيةالعامة واإلسكان

إعادة تأهيل وحتسني الطريق الصحراوي اجلز 2016/125
الثالث

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان

منحة الصندوق 
الكويتي للتنمية 

االقتصادية
2017/6/1940315093.45240315093.452

إعادة تأهيل وحتسني الطريق الصحراوي اجلز 2016/124
الثاني

وزارة األشغال 
2017/6/1964860786.94864860786.948العامة واإلسكان

إعادة تأهيل وحتسني الطريق الصحراوي اجلز 2016/153
األول

وزارة األشغال 
2017/6/195344338053443380العامة واإلسكان

اربد 2015/155 محافظة  بسمة  االميرة  مستشفى  تنفيذ 
متويل الصندوق السعودي للتنمية

وزارة األشغال 
2017/8/957593919.0757593919.07العامة واإلسكان

اململة 2017/5 من  املمولة  املدارس  تنفيذ  مشروع  إدارة 
العربية السعودية

وزارة األشغال 
2017/7/517000001700000العامة واإلسكان

املجموع 227382215.48   
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العطاءات المركزية المحالة

الفصـل السادس
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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 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 
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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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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
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املناقص الفائزقيمة االحالة بالدينارتاريخ االحالةاسم العطاءرقم العطاء
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املقاولني املصنفني حسب االختصاص 
املجال  أبنية

تخصص ابنية جاهزة بريفاب                         الفئة األولى العدد الكلي )3(     

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

تخصص ابنية جاهزة بريفاب              الفئة الثانية العدد الكلي )1(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمد اسماعيل محمود وشريكه / القناديل الهندسية للمقاوالت 11935

تخصص اعمال الديكور والتاثيث                الفئة األولى العدد الكلي )7(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت1156

شركة عاشور للصناعة والتجارة2176

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 3207

شركة حبس دير للمقاوالت ذ.م.م4219

شركة ضرار الصرايرة واوالده ضرار الصرايرة وأوالده للهندسة والتعهدات 5574

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م6748

شركة الوجية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م71272

تخصص اعمال الديكور والتاثيث                           الفئة الثانية العدد الكلي )11(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات167

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت م.م املنيب للمقاوالت االنشائية 2116

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه3459

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م4986

شركة شمسي الشركسي وشريكه شكس للمقاوالت االنشائية51136

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

شركة دار عمان للديكور ذ.م.م71366

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م81706

مؤسسة هيثم املدانات للهندسة واملقاوالت هيثم نبيه سالم املدانات 91940

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م102746

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

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م35357

مؤسسة سند للتعهدات العامة - خليل اسحق محمد الفاخوري36376

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة37423

القدس للصناعات واالنشاءات / شركة القرنة وسالمة وشركاهم38426

شركة عمون للمقاوالت ذ.م.م39452

شركة الشاعر للتعهدات العامة40453

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه41459

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م42472

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

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت44572

شركة ضرار الصرايرة واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات 45574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م46624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م47748

مؤسسة هبة الهندسية / شركة جمال وجورج قموة وشركاهم 48756

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

شركة االعمال للمقاوالت ذ.م.م50790

شركة انس العناني وشركاه 51795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م52819

مكتب هندسة الواحة / فواز فرح خليل املدانات53822

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م54823

مؤسسة الرافعة االردنية للمقاوالت االنشائية / وليد ممد عرندس يعقوب55856

شركة حمد وموسى عطية القيسي56876

العقد للمقاوالت 57904

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 58906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م59986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 601031

شركة اوميغا للمقاوالت ذ.م.م611050

مؤسسة الشناشيبي للمقاوالت االنشائية سمير اسحق اديب النشاشيبي621101

شركة الساكت واللوزي 631121

شركة مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م641137

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد651148

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م661158

شركة احلواري للمقاوالت ذ.م.م671191

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

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة علي كرمي واوالده / علي كرمي لالنشاءات 11

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

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

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م423

مؤسسة طحاينة للتعهدات / شركة محمد طحاينة وشركاه 524

شركة صعب اجلاري وشركاء / املجموعة املتحدة لالنشاءات641

مسنات للهندسة والتعهدات 755

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة862

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

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

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م1176

شركة االنشاءات الفنية العربية1284

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ.م.م13105

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م14115

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت م.م املنيب للمقاوالت االنشائية15116

مؤسسة ابو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه 16142

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م17144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده 18154

شركة املشاريع املتحدة19155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 20156

شركة منصور عيسى العقايلة21181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 23210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م24211

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة جبش - دير للمقاوالت ذ.م.م26219

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233

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

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

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية 32313

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م33318

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م34353



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 143

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م35357

مؤسسة سند للتعهدات العامة - خليل اسحق محمد الفاخوري36376

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة37423

القدس للصناعات واالنشاءات / شركة القرنة وسالمة وشركاهم38426

شركة عمون للمقاوالت ذ.م.م39452

شركة الشاعر للتعهدات العامة40453

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه41459

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م42472

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

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت44572

شركة ضرار الصرايرة واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات 45574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م46624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م47748

مؤسسة هبة الهندسية / شركة جمال وجورج قموة وشركاهم 48756

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

شركة االعمال للمقاوالت ذ.م.م50790

شركة انس العناني وشركاه 51795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م52819

مكتب هندسة الواحة / فواز فرح خليل املدانات53822

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م54823

مؤسسة الرافعة االردنية للمقاوالت االنشائية / وليد ممد عرندس يعقوب55856

شركة حمد وموسى عطية القيسي56876

العقد للمقاوالت 57904

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 58906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م59986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 601031

شركة اوميغا للمقاوالت ذ.م.م611050

مؤسسة الشناشيبي للمقاوالت االنشائية سمير اسحق اديب النشاشيبي621101

شركة الساكت واللوزي 631121

شركة مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م641137

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد651148

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م661158

شركة احلواري للمقاوالت ذ.م.م671191

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

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة علي كرمي واوالده / علي كرمي لالنشاءات 11

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

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

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م423

مؤسسة طحاينة للتعهدات / شركة محمد طحاينة وشركاه 524

شركة صعب اجلاري وشركاء / املجموعة املتحدة لالنشاءات641

مسنات للهندسة والتعهدات 755

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة862

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

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

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م1176

شركة االنشاءات الفنية العربية1284

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ.م.م13105

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م14115

شركة سمارة ويوسف للمقاوالت م.م املنيب للمقاوالت االنشائية15116

مؤسسة ابو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه 16142

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م17144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده 18154

شركة املشاريع املتحدة19155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 20156

شركة منصور عيسى العقايلة21181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 23210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م24211

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة جبش - دير للمقاوالت ذ.م.م26219

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233

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

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

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية 32313

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م33318

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

شركة الزوايدة واحلنيطي / اردال للهندسة واملقاوالت 14179

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة وأوالده للمقاوالت 15243

شركة الكركي للتعهدات 16259

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م17292

ساس لالعمال الهندسية - شركة الساكت والشحروري 18307

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت 19329

املؤسسة العربية االردنية للمقاوالت شركة حمارنة للتعهدات العامة20330

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء21342

مؤسسة سمير حصوة للتعهدات واالسكان 22368

شركةب مي للمنشآت املعدنية ذ.م.م23404

املؤسسة العربية لتكنولوجيا االنشاءات -  شركة عماد االدلبي وشركاه24483

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

بشرى للهندسة واملقاوالت شركة عمر غازي عبابنة وشركاه26553

شركة ثيودر الدير ومشاركوه املؤسسة البحرانية للصيانة واملقاوالت 27595

شركة اسماعيل الهرش وشركاه مؤسسة اسماعيل للمقاوالت والصيانة العامة28601

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات 29633

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة30648

مؤسسة العهد للمقاوالت / احمد سليم عطية الطراونة31658

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

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت / محمد احمد سليمان بني مصطفى 33727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 34740

شركة ابراهيم ابو ارشيد وشركاه ذ.م.م35788

شركة علي بركات واوالده مؤسسة بركات للمقاوالت 36804

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية 37818

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

مؤسسة الثغر للمقاوالت / شركة غزالة وابو هليل39833

شركة ماهر اجلاغوب وكمال عطيات / مؤسسة اجلاغوب لالنشاءات 40849

مؤسسة القلعة للمقاوالت شركة خالد ابو نواس وشريكته41853

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت42854 

مؤسسة امجد حدادين للمقاوالت امجد حنا خلف حدادين43878

مؤسسة زياد احلجاج للمقاوالت االنشائية زياد محمد حمدان احلجاج44891

شركة ورثة امجد املدانات االقواس الهندسية للمقاوالت45947

مؤسسة النداء للمقاوالت امهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة46958

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

شركة منر اللوزي وشركاه / شركة منر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة711384

مؤسسة نائل العطية للمقاوالت عبد احلسني وداي العطية721401

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م731411

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ.م.م741539

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م ارياف للكهروميكانيك751650

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 761665

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه771702

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م781704

شركة سماح للمقاوالت ذ.م.م791763

الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه801775

مؤسسة الطف للمقاوالت /باسم فخري عوض ابو طالب811784 

شركة درويش بسيسو وشركاه 821826

شركة مؤتة للمقاوالت ذ.م.م831978

شركة سدين االردنية للمقاوالت واألعمال االنشائية ذ.م.م842013

شركة محمد يوسف احمد القاموق وشريكه / القاموق للمقاوالت االنشائية 852157

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م862235

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م872593

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاه / روابي االردن الصناعية883292

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م893390

العدد الكلي )85(       تخصص انشاء أبنية                            الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه138

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة يغمور وشركاه للهندسة واملقاوالت مؤسسة الرام للمقاوالت 465

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت573

شركة سليم  ووليد الشابي وشركاهم النجم الساطع للمقاوالت العامة694

مؤسسة منر للمقاوالت شركة ابناء ثلجي النمري7101

شركة احلديثة لالنشاءات املدنية ذ.م.م8103

شركة محمد الدردساوي واوالده للمقاوالت 9127

شركة عدنان كريشان واوالده10136

شركة سلواني للتجارة والتعهدات11137

مؤسسة املشاعل للمقاوالت - شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت 12153
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الشركة احلديثة للتعهدات الهندسية ذ.م.م13171

شركة الزوايدة واحلنيطي / اردال للهندسة واملقاوالت 14179

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة وأوالده للمقاوالت 15243

شركة الكركي للتعهدات 16259

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م17292

ساس لالعمال الهندسية - شركة الساكت والشحروري 18307

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت 19329

املؤسسة العربية االردنية للمقاوالت شركة حمارنة للتعهدات العامة20330

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء21342

مؤسسة سمير حصوة للتعهدات واالسكان 22368

شركةب مي للمنشآت املعدنية ذ.م.م23404

املؤسسة العربية لتكنولوجيا االنشاءات -  شركة عماد االدلبي وشركاه24483

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

بشرى للهندسة واملقاوالت شركة عمر غازي عبابنة وشركاه26553

شركة ثيودر الدير ومشاركوه املؤسسة البحرانية للصيانة واملقاوالت 27595

شركة اسماعيل الهرش وشركاه مؤسسة اسماعيل للمقاوالت والصيانة العامة28601

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات 29633

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة30648

مؤسسة العهد للمقاوالت / احمد سليم عطية الطراونة31658

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

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت / محمد احمد سليمان بني مصطفى 33727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 34740

شركة ابراهيم ابو ارشيد وشركاه ذ.م.م35788

شركة علي بركات واوالده مؤسسة بركات للمقاوالت 36804

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية 37818

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

مؤسسة الثغر للمقاوالت / شركة غزالة وابو هليل39833

شركة ماهر اجلاغوب وكمال عطيات / مؤسسة اجلاغوب لالنشاءات 40849

مؤسسة القلعة للمقاوالت شركة خالد ابو نواس وشريكته41853

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت42854 

مؤسسة امجد حدادين للمقاوالت امجد حنا خلف حدادين43878

مؤسسة زياد احلجاج للمقاوالت االنشائية زياد محمد حمدان احلجاج44891

شركة ورثة امجد املدانات االقواس الهندسية للمقاوالت45947

مؤسسة النداء للمقاوالت امهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة46958

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

شركة منر اللوزي وشركاه / شركة منر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة711384

مؤسسة نائل العطية للمقاوالت عبد احلسني وداي العطية721401

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م731411

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ.م.م741539

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م ارياف للكهروميكانيك751650

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 761665

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه771702

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م781704

شركة سماح للمقاوالت ذ.م.م791763

الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه801775

مؤسسة الطف للمقاوالت /باسم فخري عوض ابو طالب811784 

شركة درويش بسيسو وشركاه 821826

شركة مؤتة للمقاوالت ذ.م.م831978

شركة سدين االردنية للمقاوالت واألعمال االنشائية ذ.م.م842013

شركة محمد يوسف احمد القاموق وشريكه / القاموق للمقاوالت االنشائية 852157

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م862235

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م872593

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاه / روابي االردن الصناعية883292

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م893390

العدد الكلي )85(       تخصص انشاء أبنية                            الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه138

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359
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شركة االسعد للهندسة والتعهدات 11226

الظاهر للهندسة واملقاوالت 12231
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شركة ابناء عبد اهلل احلوراني14253 
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املؤسسة املعمارية للمقاوالت شركة عبد احلكيم راجح جودة السكايف وشركاه21328

شركة فراس يوسف الشرايري وشريكته22339

شركة الفيروز االردنية للمقاوالت 23348

شركة محمد راجي العبويني وشريكه24352

مؤسسة اخلليج للمقاوالت / عبد املنعم محمد سعيد حمدان25360

مؤسسة االفق الهندسية للمقاوالت فائق فريد عواد قموة26371

مؤسسة لبيب للمقاوالت موفق عبد احلميد لبيب لبيب27382

شركة ماحد احمد احملاميد وشركاه28396

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م29403
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شركة يوسف احمد البستنجي واخيه ذ.م.م48972

املؤسسة العصرية لالنظمة االنشائية / هاني نهار ميخائيل السمارنة491022

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم احلسن501025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عودة الشقارين511093

شركة فايز اجلندي وشركاه521109

مؤسسة صحارى للمقاوالت شركة سامي مدروس وشريكه531119

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

مؤسسة الشرفاء شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء 551268

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

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م571317

شركة الروضة العربية املتحدة للمقاوالت ذ.م.م581379

شركة رامي زيادين وشركاه رامي زيادين وشركاه للمقاوالت 591416

التقنية احلديثة للبناء شركة سمير محمود خلف وشركائه601447

املؤسسة االقليمية للتعهدات العامة / شركة فتحي الرواشدة وشركاه 611476

شركة احلجة وهاها مؤسسة سيتي للمقاوالت ذ.م.م621502

شركة عباد اسبيتان وشريكه مؤسسة اسبيتان للهندسة واملقاوالت العامة631509

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت زايد محمود عبد الرحمن زايد641525

شركة خالد وفيصل املرايات651567

مؤسسة طارق ابو شهاب للمقاوالت طارق خليل محمد ابو شهاب661684

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق 671695

شركة مخلد املجالي وشريكه مؤسسة الريف للمقاوالت 681708

شركة محمد عبد احلميد فراش وأوالده691730

شركة عبد املعطي محمد فاضل وشركاه701796

شركة داوود والزواوي التقنية املتجددة للمقاوالت 711872

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م الفلوجة للمقاوالت721896

شركة الساهر للمقاوالت ذ.م.م731990

مؤسسة علي خليفة للمقاوالت / علي احمد صالح خليفة742091

شركة طارق وليث املاضي ليث ماضي للهندسة والتعهدات 752203

شركة دبي لالنشاءات ذ.م.م762225

شيحة للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة محمد وعبادة شيحة772358

شركة عوض داود الطراونة وشركاه782380

شركة عزمي الزريقات وشريكته792386

شركة امين عمرو وشريكه802398

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م812593

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م823070
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شركة السيف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م691375

شركة محمود عبد النبي كريشان وأوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 701382

شركة ورثة ديب عيسى محمود اشلق مؤسسة اشلق للتعهدات711385

مؤسسة األعمدة للمقاوالت الهندسية محمد سمير محمد علي جعارة721402

شركة محمد البشير وشريكه التكاملية للمقاوالت االنشائية731427

شركة احتاد املهندسني للهندسة واالنشاءات شركة رائد ومحمد القطامني741483

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت751500

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية اسماعيل عودة سليمان الشوبكي 761521

التوام الصاعد للمقاوالت االنشائية 771530

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

شركة يوسف الذنيبات وشركاه791574

شركة ترشيحا للمقاوالت ذ.م.م801622

شركة الوجدان للمقاوالت ذ.م.م811627

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

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م831673

شركة الياس عطا اهلل وشريكه841689

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد851700

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة صبري عبد اهلل محمود حسني861705

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م871706

شركة انظمة املباني املتطورة للمقاوالت ذ.م.م881710

شركة االعمار الفنية احملدودة ذ.م.م891735

مؤسسة احمد محمود ابراهيم خضرو للهندسة واملقاوالت901747

شركة داليا للمقاوالت ذ.م.م داليا 911831

شركة السرى للمقاوالت املتكاملة ذ.م.م921834

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 931846

شركة خالد واسامة حسن مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية 941857

شركة الرفايعة للهندسة واملقاوالت شركة ماهر محمد الرفايعة وخالد وليد الغاليني951860

مؤسسة امين زيادة للمقاوالت االنشائية / امين يونس سلمان زيادة961873

شركة االنوار للمقاوالت شركة عبد اهلل املعابرة وأوالده971878

شركة صالح احلسني ودالل احلسني باب العود للهندسة واملقاوالت981883

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

شركة خلدون شيخ االرض وشركاه31498

مؤسسة محمد يعقوب صالح للمقاوالت محمد يعقوب اسحق يعقوب صالح32519

شركة احمد بدهان الرواشدة واوالده33598

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه34647

شركة موسى اجليوسي وشركاه35692

شركة سليم عبد القادر وشركاه36707

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة37787

شركة محمد السيد احمد وشركاه38838

شركة السوقي اخواه للمقاوالت ذ.م.م39855

شركة واصف هالل عميش وشريكه البركة للمقاوالت 40857

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي41859

مؤسسة فتحي منر للمقاوالت فتحي عبد العفو احمد منر42862

مؤسسة عمرة للمقاوالت االنشائية واالسكان الياس حنا الياس قريطم43864

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه44901

مكتب مصعب للتعهدات خالد حسن محمد ابو نواس45910

عبود للمقاوالت االنشائية / شركة محمد امني بني نصر وشركاه46912

مؤسسة امليادين للمقاوالت شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت47929

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

شركة سمير خشان وشركاه49985

مؤسسة الرواد للهندسة واملقاوالت شركة جناد النابلسي وخالد الزعبالوي988 50

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد511006

شركة االجناز الهندسي للبناء ذات مسؤولية محدودة521008

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل531013

مؤسسة سامي احلايف للمقاوالت / سامي محمد عيسى احلايف541051

مؤسسة السبيل للمقاوالت االنشائية / جودت خالد محمد السلمان551092

سكينة للمقاوالت شركة احمد مصطفى الطراونة وشركاه561105

شركة شمسي الشركسي وشريكه571136

شركة عماد اجلندي وشركاه مؤسسة اجلندي للعزل والصيانة581159

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية591174

مؤسسة الهديل للمقاوالت جميل محمد خليل سالمة601186

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

شركة محمود محسن وشركاه621232

شركة جورج وعيسى حداد مؤسسة احلرانة للمقاوالت 631233

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

شركة صالح احمد الطراونة واوالده661289

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت671360

شركة خالد حدادين وشركاه ناجي للمقاوالت681363

شركة السيف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م691375

شركة محمود عبد النبي كريشان وأوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 701382

شركة ورثة ديب عيسى محمود اشلق مؤسسة اشلق للتعهدات711385

مؤسسة األعمدة للمقاوالت الهندسية محمد سمير محمد علي جعارة721402

شركة محمد البشير وشريكه التكاملية للمقاوالت االنشائية731427

شركة احتاد املهندسني للهندسة واالنشاءات شركة رائد ومحمد القطامني741483

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت751500

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية اسماعيل عودة سليمان الشوبكي 761521

التوام الصاعد للمقاوالت االنشائية 771530

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

شركة يوسف الذنيبات وشركاه791574

شركة ترشيحا للمقاوالت ذ.م.م801622

شركة الوجدان للمقاوالت ذ.م.م811627

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

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م831673

شركة الياس عطا اهلل وشريكه841689

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد851700

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة صبري عبد اهلل محمود حسني861705

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م871706

شركة انظمة املباني املتطورة للمقاوالت ذ.م.م881710

شركة االعمار الفنية احملدودة ذ.م.م891735

مؤسسة احمد محمود ابراهيم خضرو للهندسة واملقاوالت901747

شركة داليا للمقاوالت ذ.م.م داليا 911831

شركة السرى للمقاوالت املتكاملة ذ.م.م921834

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 931846

شركة خالد واسامة حسن مؤسسة البريق للمقاوالت االنشائية 941857
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شركة ديبا لالنشاءات ذ.م.م991918
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شركة محمد محمود ربيع وشركاه110

شركة يونس محمد ابو نواس وشركاه218

البوصلة للهندسة واالنشاءات انور سليم سعيد حسونة321

مؤسسة الهالل للتعهدات العامة/ شركة يوسف اغنيم وشركاه للمقاوالت 430

شركة وائل الشنطي وشريكه / مجموعة الشنطي الهندسية546

شركة تيسير خرفان ومحمود عبد القادر653

شركة جنيب عمارين وشركاه للتعهدات 795

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده898

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده9114

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ.م.م10143

مكتب صباح ابو ضحية للتعهدات صباح فالح سليمان ابو ضحية11149

مكتب صباح ابو ضحية للتعهدات صباح فالح سليمان ابو ضحية12168

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م13184

شركة محمد فضالة وشركاه14188

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م15217

مؤسسة دبابنة للتعهدات سامح متري ويوسف دبابنة 16223

شركة عبد الكرمي النسور وشريكه مكتب النسور للتعهدات17254

شركة ادريس البيايضة وأوالده18260

شركة النوايسة للتعهدات19310

شركة احمد محمد املعابرة وشركاه20311

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري21325

مؤسسة الشايب للمقاوالت سامي رباح ابراهيم الشايب22354

شركة نايف دعابس وشريكه23355

مكتب محمد عبد اهلل املهتدي للتعهدات محمد عبد اهلل سالمة املهتدي24391

شركة ابراهيم كريشان وشريكه25407

كرزون للتعهدات العامة شركة وليد الكرزون وشريكه26456

مؤسسة حسان زريقات للمقاوالت االنشائية حسان يعقوب صبح زريقات 27463

مؤسسة ساليطة للمقاوالت شركة ساليطة ابناء عم28478

هاني الطعاني هاني محمد ابراهيم الطعاني29485

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

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / موسى ذياب سالمة النعيمات 31487

مؤسسة سميح ابو شيخة للمقاوالت سميح محمد عيسى ابو شيخة32491

شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م33493

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

شركة رائد الصايغ وسليمان الشجراوي النبأ للمقاوالت االنشائية1011961

شركة طارق الكسواني وشركاه رمياس للهندسة واملقاوالت1021983

مؤسسة عاطف ابو ردن للمقاوالت عاطف عارف سليمان ابو ردن1032014

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب افكار للمقاوالت االنشائية 1042019

شركة املبادرة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1052067

شركة عبد اهلل البيايضة وشركاه الغدير للمقاوالت االنشائية 1062088

شركة سالم الصويص ورامي ابو حجلة1072122

شركة حسن خمش وشريكه1082166

شركة صخر الكلوب وشركاه الطيف للمقاوالت االنشائية 1092194

مؤسسة رمزي زبانة للمقاوالت رمزي فؤاد جورج زيانه1102252

شركة مساكن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1112294

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

شركة يوسف داود محمد وشريكه ذ.م.م1132333

شركة توفيق ومحمود الطراونة1142411

شركة فراغات للمقاوالت ذ.م.م1152446

شركة ايال لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م1162458

شركة خلف ومحمد وخليفةاملعادات املنظمة االردنية للمقاوالت االنشائية1172472

مؤسسة محمد حسن حمدان لالبنية واملقاوالت محمد حسن عطا حمدان1182482

شركة فنون البناء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1192491

شركة ابراهيم احمد الصفدي وشركاه الصفدي وشركاه للمقاوالت االنشائية 1202501

شركة توليدو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1212525

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ.م.م1222618

شركة الهندسة الوصفية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1232644

شركة الشيار لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م1242686

شركة وميض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1252776

شركة ابراج العالم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1262831

شركة ادم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1272840

شركة امكان للمشاريع واالنشاءات املتعددة ذ.م.م1282892

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

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1302965

شركة اجلبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313003

شركة االطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1323153

شركة القيصر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1333185

شركة موندو لالنشاءات 1343439

مؤسسة رأفت اجلعفري للمقاوالت االنشائية رافت عبد الوهاب ابراهيم اجلعفري 1353871
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شركة يحيى الدين الفتياني ومحمود روزة الرسالة للمقاوالت1921938

شركة انش اجلعافرة وشركاه1931842
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شركة املتميزة لالعمال الهندسية ذ.م.م1971856

امين خير للمقاوالت شركة امين خير وشريكه1981859
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صبحا للمقاوالت ماهر ياسني اسماعيل صبحا3522417

شركة خالد الصغير وشريكه3532418

شركة ابو الفضل شهاب وشريكه3542420

مؤسسة الواسط الذهبي للمقاوالت االنشائية عدنان محمود احمد الزعبي3552423

مؤسسة ابراهيم امللكاوني للمقاوالت ابراهيم محمود احمد امللكاوي3562424
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مؤسسة االشبال للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم محمد كليب3582433

شركة عبد اهلل النسور وشريكته الطواف للمقاوالت 3592434

شركة خالد سليم زعبي وشريكه3602435

مؤسسة جهاد الصويص للمقاوالت جهاد عبد الكرمي رشيد الصويص3612440

شركة اجلماعني للمقاوالت مؤسسة اجلمعاني للمقاوالت 3622441

مسايا للهندسة واملقاوالت شركة اسعد املشني وشركاه 3632447

شركة موسى السعدي وهيثم محمد موسى السعدي للمقاوالت االنشائية 3642452

تشكيل للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة هاني وامين رواشدة3652454

مؤسسة العسولي للمقاوالت اسامة مصطفى زكي العسولي 3662457

شركة باسل الضمور وشريكه3672459

احلامدية للمقاوالت علي محمد علي ابو نواس3682460

شركة االنشاءات العربية اللبنانية3692461

شركة احللحولي والطراونة3702464

شركة امل الطراونة وشريكها شاطئ العقبة للمقاوالت3712466

مؤسسة ابراهيم محمد الطراونة للمقاوالت ابراهيم محمد سليمان الطراونة3722468

شركة معتصم ابو عيشة وشريكه معتصم ابو عيشة للمقاوالت3732471

شركة القاضي ونصر3742477

شركة العنوان للمقاوالت ذ.م.م3752481

جمال دعمس للمقاوالت جمال خليل محمد دعمس3762487

شرك كسابرة وثابت ركن البناء للمقاوالت3772488

شركة قصر العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3782490

مؤسسة زحوم للمقاوالت االنشائية عبد اهلل حتسني احمد النوايسة3792498

شركة حسني اخلطاطبة وشريكه الترابط للمقاوالت االنشائية 3802504

شركة احمد عياصرة وشريكه ابناء منصور عياصرة للمقاوالت3812509

شركة محمود رخيص الطراونة وشريكه سدام للمقاوالت االنشائية3822510

املثابة للمقاوالت وليد كامل مصطفى برهوم3832511

مياده موسى سالم للمقاوالت ميادة موسى سالم السالم3842514

شركة قاموق وناصر3852515

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

شركة بسمان للمقاوالت ذ.م.م3182304

شركة امجد الطراونة وشريكته 3192306

شركة الرأي للمقاوالت االنشائية 3202311

مؤسسة مأمون داود للمقاوالت مامون مصطفى اسماعيل داود3212317

شركة علي العبيسي البرايزة وشركاه3222318

شركة السهل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3232322

مؤسسة عبد الفتاح الغنمه للمقاوالت عبد الفتاح اكرم عبد الفتاح الغنمة3242336

مؤسسة األشهب للمقاوالت كمال سليم عبد املعطي االشهب3252339

شركة طاق رفيق عبد وشركاه االلفية للمقاوالت الهندسية3262340

شركة خالد احمد الطراونة وشريكه3272342

مؤسسة احمد عليوات للمقاوالت احمد محمد حسن عليوات3282347

اليمني للمقاوالت شركة محمد محمود الشمايلة وشريكه3292348

شركة عزت محمد وزكي ابو طير 3302353

مؤسسة عصام محمد توفيق للمقاوالت عصام محمد توفيق حمدان3312354

مؤسسة جنيب الفانك للمقاوالت جنيب فهد الفانك3322357

شركة وسن للمقاوالت ذ.م.م3332360

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

شركة هاشم وزياد حسني الهندي الهندي للمقاوالت العامة3352367

شركة ذيبان للمقاوالت ذ.م.م3362369

شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة3372372

شركة احمد مطاربة وشريكته البلوي للمقاوالت 3382374

شركة مناسب للمقاوالت االنشائية 3392375

شركة الزهاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3402379

شركة عصام الطراونة وأوالده عصام الطراونة وأوالده للمقاوالت3412384

شركة االنشاءات اخلاصة ذ.م.م3422385

مؤسسة املعالية للمقاوالت صايل احمد عبيد املعالية3432388

اغصان للمقاوالت االنشائية خالد محمود محمد عبد النبي3442392

شركة املصور للمقاوالت ذ.م.م3452396

شركة مرقة وشريكته3462397

شركة احمد ابو قطيش وشريكه3472405

شركة جمال حسن وشركاه يالو للمقاوالت االنشائية3482413

شركة حسيب احمد عبد الفتاح الدوماني ونعمان ومحمد خليل بدير3492414

مؤسسة عبد احلافظ للمقاوالت االنشائية عماد حسني يوسف عبد احلافظ3502415

مؤسسة يعرب للمقاوالت وليد عيسى غافل اخلوالدة3512416
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شركة صالح الكعبانة وشريكه4222693

شركة الكبرى للبناء احملترف واملقاوالت االنشائية 4232704
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مؤسسة عالمات للمقاوالت ماجد عودة اهلل دخل اهلل العالمات4512785

شركة عمران شموط وشريكته4522786
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التميز واالبداع للمقاوالت االنشائية 5042999

شركة اطلس احلديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5053000

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م 5063005

مؤسسة احمد الرشدان للمقاوالت / احمد محمد حسني الرشدان5073006

شركة احمد السقا وشركاه5083011

شركة عصام صايف وشركاه عصام صايف للمقاوالت االنشائية5093012

شركة ذي قار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5103013

شركة سامر عبد الرحمن حمدي جميل وشريكه الزهار للمقاوالت 5113018

شركة الوثبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5123019

شركة محمود نعيم كنعان وشريكه5133021

شركة الطراونة وحدادين ذ.م.م 5143022

شركة عبد الكرمي السكارنة وشريكه البوانك للمقاوالت االنشائية 5153023

شركة ياسني مد اهلل الطراونة واوالده 5163024

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5173028

شركة حسام عبد اهلل وشريكته طيور الشرق للمقاوالت االنشائية5183031

شركة راكان عيد الطراونة وشركاه5193038

مؤسسة الرباط احلديث للمقاوالت مفيد عبد اللطيف مصطفى ابو حمدان5203042

شركة التسامح للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5213047

شركة سامي سرور وشريكه5223049

شركة الفيصل املتطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5233050
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شركة رياض الشاعر وشريكته الكاس للمقاوالت االنشائية 5253065

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

شركة مروان عيسى وشركاه الغزالن للمقاوالت4582817

شركة نزيه بدرية وشركاه4592818

مؤسسة حربي خلف احلجاج للمقاوالت حربي خلف باجس احلجاج4602819

شركة التقوى للتعهدات العامة ذ.م.م4612828

شركة محمد رشدي محروس عبد السالم وشركاه4622829

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

مؤسسة عصام البرق للمقاوالت االنشائية عصام نظير عبد الكرمي البرق4642835

شركة برهان وزيد خطاطبة4652836

شركة البشارة للمقاوالت ذ.م.م4662839

مؤسسة الصعود للمقاوالت االنشائية صبحي حسني بديوي طاهات4672844

شركة بلقيس للمقاوالت ذ.م.م4682853

شركة رميون املكركر وشركاه ارسطو للمقاوالت االنشائية 4692863

شركة متدين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4702864

مؤسسة منير خضر للمقاوالت االنشائية منير عبد املجيد رفيق خضر4712866

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

شركة عماد وزياد خاروفة املجاز للمقاوالت4732877

شركة سامي واسامة خشان التدرج اللبناني للمقاوالت 4742878

مؤسسة عزالدين للمقاوالت عز الدين علي حسني عطا اهلل .4752879

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م4762881

مؤسسة زايد للهندسة واملقاوالت فادي عبد اهلل محمد زايد4772884

شركة ورثة محمود جنيب احلسن وشريكهم السرعة لالبنية واملقاوالت 4782887

شركة اورغايت للمقاوالت االنشائية 4792888

شركة محمد القيسي وشريكته االستسقاء للمقاوالت االنشائية4802890

مؤسسة سامي العقرباوي للمقاوالت سامي خليل موسى العقرباوي4812897

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

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

شركة املدعى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4842907

شركة البارقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 4852920

شركة عمر قاسم الطراونة وشريكه4862924

شركة األردنية االوروبية للمقاوالت ذ.م.م 4872928

شركة سالم فاخوري وشريكه/ املنت للمقاوالت االنشائية4882933

شركة هاني العطار وشريكه4892940

مؤسسة علي عيد اللداوي للمقاوالت / علي عيد محمود اللداوي4902947

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

شركة كرم الضابط وشركاه املنظور للمقاوالت االنشائية4932958

شركة الصقر االردنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 4942966

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

شركة ساكو والشنيطي ساكو والشنيطي للمقاوالت االنشائية4962974

جرناس للهندسة واملقاوالت عمر علي الدوخي احلنيطي 4972976

شركة عبدو حاجي االحمد وشركاه4982982

مؤسسة حسام حسن للمقاوالت االنشائية حسام محمد صالح حسن4992988

شركة اسامة عبد العزيز وشريكه5002990

شركة البيت الدافئ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5012994

مؤسسة رامي السوالقة للمقاوالت االنشائية رامي محمد جميل السوالقة5022996

شركة العوران والكسواني العوران والكسواني للمقاوالت االنشائية5032998

التميز واالبداع للمقاوالت االنشائية 5042999

شركة اطلس احلديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5053000

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م 5063005

مؤسسة احمد الرشدان للمقاوالت / احمد محمد حسني الرشدان5073006

شركة احمد السقا وشركاه5083011

شركة عصام صايف وشركاه عصام صايف للمقاوالت االنشائية5093012

شركة ذي قار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5103013

شركة سامر عبد الرحمن حمدي جميل وشريكه الزهار للمقاوالت 5113018

شركة الوثبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5123019

شركة محمود نعيم كنعان وشريكه5133021

شركة الطراونة وحدادين ذ.م.م 5143022

شركة عبد الكرمي السكارنة وشريكه البوانك للمقاوالت االنشائية 5153023

شركة ياسني مد اهلل الطراونة واوالده 5163024

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5173028

شركة حسام عبد اهلل وشريكته طيور الشرق للمقاوالت االنشائية5183031

شركة راكان عيد الطراونة وشركاه5193038

مؤسسة الرباط احلديث للمقاوالت مفيد عبد اللطيف مصطفى ابو حمدان5203042

شركة التسامح للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5213047

شركة سامي سرور وشريكه5223049

شركة الفيصل املتطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5233050

شركة احمد العواجي وشركاه5243051

شركة رياض الشاعر وشريكته الكاس للمقاوالت االنشائية 5253065

شركة عبر احلدود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5263068
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شركة مروان عيسى وشركاه الغزالن للمقاوالت4582817

شركة نزيه بدرية وشركاه4592818

مؤسسة حربي خلف احلجاج للمقاوالت حربي خلف باجس احلجاج4602819

شركة التقوى للتعهدات العامة ذ.م.م4612828

شركة محمد رشدي محروس عبد السالم وشركاه4622829
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شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5623161

شركة عبد الوهاب ذياب عبيدات وشريكه املتحركة للمقاوالت5633164

شركة سمير سالم القراله وشركاه5643170

شركة الكومودور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5653172

شركة خطاب واخلطاطبة مندلينا لتكنولوجيا االنشاءات 5663173

شركة سيله للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5673175

بيتونيا للمقاوالت االنشائية كمال احمد خليل الرواشدة5683177

اجلسارة للهندسة واملقاوالت محمد نبيل عبد الرحيم توفيق جابر5693178

شركة علي مصطفى اجلعار وشركاه5703182

ناصر ارشيد عطا اهلل املواجدة كفيراز للمقاوالت5713183

مؤسسة غسان حدادين للمقاوالت االنشائية غسان جريس عودة حدادين5723188

مؤسسة هيثم غرايبة للمقاوالت االنشائية / هيثم رشيد حسن غرايبة5733189

شركة خيري احللو وشركاه5743192

مؤسسة عدنان حياصات للمقاوالت عدنان علي ابراهيم حياصات5753195

شركة امالك االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5763197

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

مؤسسة احمد غرير للمقاوالت االنشائية / احمد علي احمد غرير5783200

شركة الركن الهادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5793205

مؤسسة رائد نوفل للمقاوالت رائد محمود حسني نوفل5803206

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

شركة كريت للمقاوالت ذ.م.م 5823208

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه5833210

مؤسسة عالء حسن الطراونة للمقاوالت عالء حسن محمد الطراونة5843213

شركة العقيد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5853216

شركة احمد ووائل القاموق قمة عمان للمقاوالت االنشائية5863217

شركة سعيد ابو دعابس واوالده / مؤسسة دعابس للمقاوالت 5873219

شركة سربل واحلعار سربل واجلعار للمقاوالت االنشائية5883223

شركة فيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5893225

شركة ربوع عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5903227

شركة اللورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5913231

شركة اجلعار والبطاينة5923233

اعالم عمان للهندسة واالنشاءات سهمل يحيى عبد اهلل املوصلي 5933238

مؤسسة بشار الهلسة للمقاوالت بشار نشأت حنا الهلسة5943246

شركة التقليدية للبناء والتطوير ذ.م.م 5953251

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

شركة سليمان احلوري وشريكته التكوير للهندسة واملقاوالت5283072

ربوع اخلليل للمقاوالت غازي عبد اهلل ابراهيم اجلواودة5293074

شركة طارق طالل الزيناتي وشريكه ابو بكر والزيناتي للمقاوالت 5303075

مؤسسة ايهاب الشوبكي للمقاوالت االنشائية ايهاب احمد خلف الشوبكي5313076

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

شركة املورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5333083

مؤسسة سالتوس للمقاوالت االنشائية خليل عبد الكرمي احمد الدباس5343084

شركة راس منيف للمقاوالت ذ.م.م 5353086

شركة االنعام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5363095

مؤسسة سائد املكاوي للمقاوالت سائد فيصل مسعود املكاوي5373096

شركة اجلالء للمقاوالت ذ.م.م 5383097

شركة احمد السبايلة وعلي عقله5393099

مؤسسة احمد ابو داري احمد محمد سليم ابو داري 5403100

شركة عدنان ابو سل وشركاه عدنان ابو سل للمقاوالت االنشائية 5413101

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

مؤسسة عمر الوريدات للمقاوالت االنشائية عمر يوسف اسماعيل الوريدات 5433113

شركة اشرف نصر اهلل وشريكته اشرف نصر اهلل للمقاوالت5443121

شركة وائل صالح وشركاه5453122

شركة زاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5463123

شركة علي ناجح صالح اجلعار وشريكه اجلعار للمقاوالت االنشائية5473125

شركة فينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5483127

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م 5493129

شركة بالل صالح محمد مساد وشريكه5503134

شركة مازن ابو عمرو وشريكته5513136

شركة حسن حسني عمر وشريكته5523137

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5533142

شركة اجلدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5543147

شركة امني كنانة وأوالده 5553148

شركة الوالء للمقاوالت االنشائية 5563149

مؤسسة يزيد الياصجني للمقاوالت االنشائية يزيد شاكر مصطفى الياصبجني5573151

شركة مصطفى محمود صالح وشركاه تالل الكرك للمقاوالت االنشائية5583152

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5593156

مؤسسة موفق الشديفات للمقاوالت االنشائية موفق احمد ناصر الشديفات5603158

شركة العميد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5613159
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شركة اللورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5913231

شركة اجلعار والبطاينة5923233

اعالم عمان للهندسة واالنشاءات سهمل يحيى عبد اهلل املوصلي 5933238

مؤسسة بشار الهلسة للمقاوالت بشار نشأت حنا الهلسة5943246

شركة التقليدية للبناء والتطوير ذ.م.م 5953251

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

شركة سليمان احلوري وشريكته التكوير للهندسة واملقاوالت5283072

ربوع اخلليل للمقاوالت غازي عبد اهلل ابراهيم اجلواودة5293074

شركة طارق طالل الزيناتي وشريكه ابو بكر والزيناتي للمقاوالت 5303075

مؤسسة ايهاب الشوبكي للمقاوالت االنشائية ايهاب احمد خلف الشوبكي5313076

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

شركة املورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5333083

مؤسسة سالتوس للمقاوالت االنشائية خليل عبد الكرمي احمد الدباس5343084
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شركة اشرف نصر اهلل وشريكته اشرف نصر اهلل للمقاوالت5443121

شركة وائل صالح وشركاه5453122

شركة زاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5463123
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شركة العميد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5613159
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شكرة محمد عوني العودة وشريكه6323396

مؤسسة محمد الشرمان للمقاوالت محمد عمر سالم الشرمان6333406

شركة موسى محمود املعايطة وشركاه البتير للمقاوالت 6343420

شركة روابي الكمالية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6353434

شركة لؤي ابراهيم الصرايرة واوالده لؤي الصرايرة واوالده6363427

شركة اسوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6373434

مؤسسة هاني داود للمقاوالت االنشائية هاني خالد عبد الرحمن داود6383435

مؤسسة صقر بقاعني للمقاوالت االنشائية صقر يوسف سليم بقاعني6393438

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

شركة عمار الرواشدة وشريكته امتار للمقاوالت 6413442

ايجابي للمقاوالت االنشائية بالل محمود عوض العدلي 6423444

شركة صرفند للمقاوالت ذ.م.م 6433451

مؤسسة ابو صيدم للمقاوالت االنشائية احمد حسني ابو صيام6443458

شركة يعمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6453463

شركة البارون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6463473

شركة مشاريع مان للمقاوالت ذ.م.م 6473476

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6483478

شركة خاليا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6493479

حمزة رباح للمقاوالت والتعهدات حمزة رباح عدوان احلراسيس6503782

مؤسسة نصر الداود للمقاوالت نصر محمد نصر الداود6513784

شركة امني العمري وشركاه6523785

شركة احمد شاهر الطرونة وشركاه 6533786

شركة احللول املترابطة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6543490

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م 6553492

شركة احلياة األفضل للمقاوالت ذ.م.م 6563495

شركة البعد الثالث للمقاوالت ذ.م.م 6573499

مؤسسة ناصر غرايبة للمقاوالت االنشائية ناصر سالم صالح غرايبة 6583504

شركة ماجد ادريس ومحمد داود 6593515

مؤسسة املهندس عمر ماجد سوندك للمقاوالت االنشائية عمر ماجد محمد سوندك6603517

شركة الرغيد للمقاوالت ذ.م.م6613519

شركة نايف ومحمد النواسية نايف عبده ومحمد النوايسة للمقاوالت االنشائية6623521

شركة الفهرس للمقاوالت ذ.م.م 6633525

مؤسسة ابو حميدان للمقاوالت االنشائية رائد حسني جابر ابو حميدان6643526

شركة السد العالي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6653528

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

شركة األردنية املصرية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 5983261

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

شركة سامي هبارنة وشركاه6003272

شركة اخللود لالعمال االنشائية ذ.م.م 6013277

شركة املتقدمون للمقاوالت ذ.م.م 6023288

مؤسسة جاد اليوسف للمقاوالت االنشائية جاد محمد علي اليوسف6033290

شركة تضخيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6043291

شركة الراشد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6053293

مؤسسة وليد احلسان للمقاوالت االنشائية وليد رجا مسعود احلسان6063297

شركة روابي السلط للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6073300

شركة املساحات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6083306

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م 6093312

مؤسسة جبال البلقاء للمقاوالت االنشائية محمد عبد الرازاق عبد اهلل اجلغبير6103313

سمير احمد محمود املوسى املخروط للمقاوالت االنشائية 6113315

شركة مأمون اجلبور املجالي وشركاه6123320

شركة محمد عليان الزيادات وشريكه6133323

عماد احلاج احمد للمقاوالت عماد ذيب محمد احلاج احمد6143326

شركة دار االرقم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6153327

شركة ارواد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6163329

شركة جبال الشمال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6173331

شركة املوارد املدنية للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م 6183333

شركة مارينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 6193334

مؤسسة محمد الرواشدة للمقاوالت االنشائية محمد اعبد محمود الرواشدة6203337

شركة يوسف القراونة وشركاه6213345

شركة صالح سالم الطراونة وشريكه صالح سالم الطراونة وشريكه6223353

شركة امليسيسيبي للمقاوالت ذ.م.م املقاليد للمقاوالت االنشائية6233356

شركة امين اللداوي وشريكه6243361

شركة الصفوة العمال الكهروميكانيك واملقاوالت ذ.م.م 6253365

شركة عمر ابو صبحية وشريكته ابو صبحية للمقاوالت6263371

شركة عبد اهلل الطراونة وشريكته الراجف للمقاوالت االنشائية 6273373

شركة نايف الصرايرة وشريكه ظوايل للمقاوالت 6283374

مؤسسة منتصر مسمار  للمقاوالت االنشائية منتصر موسى محمد مسمار6293381

شركة حازم الصرايرة وشركاه اسوار البتراء للمقاوالت 6303392

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

مؤسسة أحمد العبدالالت للمقاوالت االنشائية احمد سليمان فليح العبدالالت7033645

شركة سما قباطية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7043647

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7053648

شركة احللول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7063650

مؤسسة فيصل عيسى الشخاترة للهندسة واملقاوالت االنشائية فيصل عيسى سعد الشخاترة7073668

شركة قباء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7083669

مؤسسة أسامة بني عيسى للمقاوالت االنشائية اسامة علي احمد بني عيسى7093672

شركة رزق النعيمات وشريكه رزق النعيمات وشريكه7103674

شركة قلعة عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7113687

شركة املتمكنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7123691

مؤسسة عطا ابو الرب للمقاوالت االنشائية عطا محمد اسماعيل علي7133693

شركة الوفاق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7143694

شركة الكرادشة والشوابكة ابراج نيبو للمقاوالت االنشائية 7153702

شركة النحاتون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7163703

شركة عزم القوى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7173704

شركة الضامنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7183705

شركة األردنية التقنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7193706

مؤسسة نورسان للمقاوالت علي سالم احمد العثامني 7203707

مؤسسة بدر الدين احللو للمقاوالت االنشائية بدر الدين محمد قاسم احللو7213709

مؤسسة شمس مكة للهندسة والبناء اكرم محمد ابراهيم ابو قمر 7223715

شركة مسماك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7233718

مؤسسة ماهر العتوم للمقاوالت االنشائية ماهر منصور سرور العتوم7243719

شركة اليسر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7253722
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شركة الرود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7303739

مؤسسة واحة الشرق للمقاوالت االنشائية احمد اسماعيل مصطفى غباشنة7313740

شركة الوتني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7323742

موفق السرحان للمقاوالت االنشائية موفق فالح مقداد السرحان 7333743

شركة العساكرة وااحلداد امليسره للمقاوالت 7343746

شركة جبال عبدون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7353747

شركة الشيد للهندسة واملقاوالت ذ.م.م7363757
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مؤسسة نور اليقني للمقاوالت فراس محمود محمد العسراوي6913599

الصرح الراقي للمقاوالت االنشائية اسامة شكري وتوفيق الشيخ صالح6923602

مؤسسة محمود جالل املفلح للمقاوالت االنشائية محمود جالل سعيد املفلح6933604

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6943607

شركة عمر الضعيفي وشريكه تزايد للمقاوالت االنشائية 6953610

شركة بازلت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6963618

شركة عماد شرمي وشركاه6973619

مؤسسة ملار وميار للمقاوالت االنشائية ميساء فيصل محمود النعسان6983622

شركة الشباب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6993626

السماعني للمقاوالت االنشائية امين طارق طناس السماعني7003627

شركة عمر الصمادي وشريكته 7013630
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شركة عواد احلجاج وشركاه7723866

سما بيسان للمقاوالت االنشائية عبد الكرمي فرحان محمد الزبيدي7733868

شركة مروان احلوراني وشركاه سفوح مؤتة للمقاوالت االنشائية 7743869

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

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

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م7773894

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

شركة يوسف اجليت وشريكه7793903

مؤسسة محمد عوض املصري للمقاوالت محمد عوض محمد املصري7803909

العدد الكلي )405(          تخصص انشاء أبنية                       الفئة اخلامسة

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

شركة احمد الصياح وشريكه رنوة للمقاوالت االنشائية 7383763

شركة القادري للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7393764

شركة رويات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 7403767

شركة موسى احمد موسى وشركاه رامني للمقاوالت االنشائية 7413769

مؤسسة نادر سهاونة للمقاوالت االنشائية نادر نواف فرحان سهاونة7423778

شركة االحمد والزيود الزيود للمقاوالت االنشائية 7433779

مؤسسة الراية الوطنية للمقاوالت االنشائية راضي عبد القادر عبد احلافظ مطر7443789

شركة السبل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7453790

شركة ابو ديس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7463794

شركة الرطيمة وعويس روابي جرش للمقاوالت االنشائية 7473797

شركة حسام حامد االغوات وشريكه صقور الكرك للمقاوالت االنشائية 7483802

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م7493806

شركة خلود نصير وشركاها االعجوبة للمقاوالت االنشائية 7503813

شركة هورايزن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7513814

مؤسسسة العناقيد للمقاوالت الهندسية عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر7523816

مؤسسة امين مهنا للمقاوالت االنشائية امين محمد جميل مهنا7533817

مؤسسة عمر السواعير للمقاوالت االنشائية عمر عبد احلميد حامد السواعير7543823

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7553824

شركة ديوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7563826

احلوارات للمقاوالت االنشائية صالح سالم سليمان احلوارات 7573827

مؤسسة عمر الصعوب للمقاوالت 7583828

مؤسسة جذور االرز للمقاوالت محمود محمد عيسى الوديان7593830

شركة الصخر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7603831

شركة املشاريع العاملية ملقاوالت ذ.م.م7613833

مؤسسة ماهر ادريس للمقاوالت االنشائية ماهر سعود  مرشد ادريس7623834

اوفى للهندسة واملقاوالت االنشائية اوفى احمد عيسى الغنائيم7633836

مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية محمد يوسف حسني اليوسف 7643839

شركة البيلسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7653840

شركة املنارة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7663841

شركة عالء احمد الزيود وشريكه7673848

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

شركة جلفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7693853

شركة الغدف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7703856

شركة وائل عودة وشركاه7713859
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شركة عواد احلجاج وشركاه7723866

سما بيسان للمقاوالت االنشائية عبد الكرمي فرحان محمد الزبيدي7733868

شركة مروان احلوراني وشركاه سفوح مؤتة للمقاوالت االنشائية 7743869

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

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

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م7773894

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

شركة يوسف اجليت وشريكه7793903

مؤسسة محمد عوض املصري للمقاوالت محمد عوض محمد املصري7803909

العدد الكلي )405(          تخصص انشاء أبنية                       الفئة اخلامسة

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت حسني محمد حسن ابو عاصي 120
شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نواس وشركاه229
شركة ورثة سهيل زين شموط ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية 342
علي ابو السمن علي سعود كايد ابو السمن443
شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي خالد واحمد وموسى544
املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات667
شركة حسن العالونة وأوالده حسن العالونة وأوالده للمقاوالت االنشائية 7133
شركة غازي حمدان وشريكه8157
مؤسسة محمود عقلة للمقاوالت االنشائية محمود سلمان مصطفى عقلة 9160
مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت شركة حسن اسماعيل الرب وشريكه10162
شركة عمر ذيابات وأوالده عمر ذيابات وأوالده للمقاوالت االنشائية 11220
شركة فواز وفايز الطراونة الكثبان الرملية للمقاوالت االنشائية 12242
شركة ابراهيم ابو خرمة وأوالده مؤسسة الوفاق للتعهدات العامة13251
شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 14268
مكتب بسام للتعهدات واالبنية والطرق واحلفريات شركة ورثة عبد اهلل حسني15300
مكتب الرحاحلة للتعهدات العامة هاني محمد املفلح الرحاحلة16350
شركة حكمت محمد االحمد اخلطيب وشركاه17421
مؤسسة عبد اهلل السردي للمقاوالت االنشائية 18445
شركة عبد الرحيم املجدالوي وأوالده19464
مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات محمد خير يوسف صفر اسحانوق20474
مؤسة صالح الوادي للمقاوالت صالح سالم محمد الوادي21480
مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سليمان محمد احلياري22488
مؤسسة احمد احلوامدة احمد محمود الهادي حوامدة23489
املؤسسة الفنية للبناء شركة سند ابراهيم حدادين وشركاهم24496
شركة النمري واحلسبان 25501
شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة  وشركاه26510
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شركة موسى احمد موسى وشركاه رامني للمقاوالت االنشائية 7413769
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شركة االحمد والزيود الزيود للمقاوالت االنشائية 7433779

مؤسسة الراية الوطنية للمقاوالت االنشائية راضي عبد القادر عبد احلافظ مطر7443789

شركة السبل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7453790

شركة ابو ديس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7463794
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شركة حسام حامد االغوات وشريكه صقور الكرك للمقاوالت االنشائية 7483802

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م7493806

شركة خلود نصير وشركاها االعجوبة للمقاوالت االنشائية 7503813

شركة هورايزن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7513814

مؤسسسة العناقيد للمقاوالت الهندسية عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر7523816

مؤسسة امين مهنا للمقاوالت االنشائية امين محمد جميل مهنا7533817

مؤسسة عمر السواعير للمقاوالت االنشائية عمر عبد احلميد حامد السواعير7543823

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7553824
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مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية محمد يوسف حسني اليوسف 7643839

شركة البيلسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7653840

شركة املنارة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7663841

شركة عالء احمد الزيود وشريكه7673848

مؤسسة عبد احلليم احلوامدة للمقاوالت االنشائية عبد احلليم مصطفى حسني احلوامدة 7683849
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شركة احمد ابو سويد وأوالده 671151
املجد العربي للمقاوالت شركة عبد وعوض681152
شركة عبد الناصر فرحان الطراونة وشريكه691156
شركة منير العلي وأوالده701172
شركة شفيق العتيلي واوالده711190
مؤسسة خالد مفلح للمقاوالت االنشائية721196
مؤسسة خالد احلداد للمقاوالت / خالد وليد اسماعيل احلداد731216
مؤسسة اسعد جبر للمقاوالت اسعد عبد الرحمن احمد جبر741231
شركة ورثة جهاد تيم وشركاهم مؤسسة ابناء تيم للمقاوالت االنشائية 751253
شركة علي حمود الطراونة وشريكه علي حمود الطراونة وشريكه للمقاوالت 761255
شركة رائد عالونة وشريكته رائد عالونة وشريكته للمقاوالت االنشائية 771276
مؤسسة عماد الشنابلة للمقاوالت االنشائية عماد غالب محمد الشنابلة781280
شركة دينا االغوات وشركاها دينا االغوات للمقاوالت االنشائية 791287
شركة محمد عودة حسني ابو ننه وزهير عودة حسني ابو ننه محمد وزهير عودة للمقاوالت 801288
مؤسسة حمودة للمقاوالت يوسف ابراهيم كرمي الطراونة811304
مؤسسة عبد الرحمن الذنبيات للمقاوالت عبد الرحمن احمد سالمة الذنيبات821305
مؤسسة االطالل للمقاوالت شركة شفيق يعقوب املدانات وأوالده831318
شركة حمدان اخلوالدة وشركاه الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية 841320
شركة بالل املعايطة وشريكه بالل املعايطة وعطا اهلل البيايضة851323
شركة عادل ابو سل وأوالده عادل ابو سل للمقاوالت 861328
شركة علي الطراونة وشريكه871331
شركة رائد املومني وشركاه881340
شركة توفيق ابو عجالن وشريكه891342
مؤسسة حمادة لالنشاء والعمارة طالب عبد الرزاق حمادة حمادة901365
مكتب محمد عطا اهلل وشركاه للمقاوالت شركة محمد عبد الدين وشركاه 911390
مؤسسة جودة مصطفى للتعهدات االبنية جودت يوسف محمود مصطفى921419
مؤسسة املهندس زياد حسونة للمقاوالت 931424
شركة شكري محمد عبد اهلل وانس حمادنة االستشاريون العرب للمقاوالت941437
شركة اكرم املدانات وولده951477
مؤسسة امجد املدانات للمقاوالت امجد صبح موسى املدانات961478
مكتب موسى عزام عبد اجلواد خليل حسني للتعهدات االنشائية971492
مؤسسة شاهر عارف مروج للمقاوالت شاهر عارف حمد مروج981504
شركة احمد هوميل اخلريسات وشركاه991510
مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم حسن عبد الفتاح1001554
شركة عبد الباسط الفوارسة وشركه1011570
العنود للمقاوالت 1021577
مؤسسة ذيب ابو نواس للمقاوالت االنشائية ذيب محمد احمد ابو نواس1031581
مؤسسة قاسم ابو الهيجاء للمقاوالت االنشائية قاسم محمد جبر ابو الهيجاء1041587
شركة حرب احلوامدة وشركاه1051598
بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوئل للمقاوالت 1061602
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مؤسسة جرار للمقاوالت ناصر علي حسن جرار 27529
دار التعهدات والهندسة غيث عارف علي النجار28604
شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم29605
شركة ورثة تيسير ابو سليم 30618
مؤسسة نعيم احمد القضاة للمقاوالت االنشائية نعيم احمد العلي للقضاء31619
مؤسسة الهويدي للمقاوالت شركة هاني عصام احمد عليان الهويدي وشركاه32638
مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية / قاسم ناجي عوض غرايبة33662
مؤسسة روزان للمقاوالت احمد يوسف محمد عبد القادر34664
شركة عبد القادر ابو دية وشركاه صافا للمقاوالت35721
مؤسسة محمود عاصي للمقاوالت محمود احمد محمود عاصي36743
مؤسسة ياسر محسن ابو عبيد للمقاوالت االنشائية ياسر محسن علي ابو عبيد37751
شركة وحيد شاهر الطراونة وأوالده وحيد شاهر الطراونة وأوالده للمقاوالت 38762
شركة علي حسن محسن اخلوالدة وأبناءه39770
شركة علي صالح الطراونة وأوالده الفال للمقاوالت االنشائية 40792
شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه41815
شركة خلدون الصرايرة وشريكه روابي الكرك للمقاوالت االنشائية42832
الكفاوين للمقاوالت االنشائية شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه43884
شركة محمود داود الطراونة وشركاه44894
مؤسسة عاطف معالي للمقاوالت عاطف ذيب حسن معالي45900
شركة ماهر احمد كايد وشريكته 46902
مؤسسة محمد ساري الغوامنة للمقاوالت االنشائية / محمد ساري انيس الغوامنة47914
مكتب مناع للتعهدات علي احمد محمود مناع48922
مؤسسة الرضا ملقاوالت خلف حسني علي بصبوص49926
مؤسسة البيرق للمقاوالت االنشائية شركة محمد عبد الغني وشريكه50933
شركة محمد وقصي الطراونة محمد وقصي الطراونة للمقاوالت51938
مؤسسة جمال اجلزازي للمقاوالت االنشائية جمال صالح علي اجلزازي52949
شرك حسن جبر الصادق وأوالده مؤسسة القدر للمقاوالت االنشائية53954
شركة تيسير علي الشويات وأوالده54973
شركة عامر عبد السالم دبش وولده55974
شركة ميشيل مدانات وشريكه56980
شركة سعيد عطية الطالع وشركاه57984
مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه58998
مؤسسة سليمان احلديدي للمقاوالت سليمان عبد اهلل احمد احلديدي591001
شركة احمد داود الطراونة وأوالده601007
مؤسسة احمد فالح النوايسة للمقاوالت 611081
شركة قصي شفيق املريان وشركاه قصي شفيق املريان وشركاه للمقاوالت االنشائية 621088
شركة رائد ياسني اجلرابعة وشريكه631096
مؤسسة البيت االردني للمقاوالت االنشائية محمد سعيد فواز احمد مصطفى 641116
مؤسسة احلامد للمقاوالت االنشائية نايل حامد عوض الطراونة651139
مؤسسة املفرق احلديثة للمقاوالت عبد اهلل خالد خلف الشديفات 661145
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شركة احمد ابو سويد وأوالده 671151
املجد العربي للمقاوالت شركة عبد وعوض681152
شركة عبد الناصر فرحان الطراونة وشريكه691156
شركة منير العلي وأوالده701172
شركة شفيق العتيلي واوالده711190
مؤسسة خالد مفلح للمقاوالت االنشائية721196
مؤسسة خالد احلداد للمقاوالت / خالد وليد اسماعيل احلداد731216
مؤسسة اسعد جبر للمقاوالت اسعد عبد الرحمن احمد جبر741231
شركة ورثة جهاد تيم وشركاهم مؤسسة ابناء تيم للمقاوالت االنشائية 751253
شركة علي حمود الطراونة وشريكه علي حمود الطراونة وشريكه للمقاوالت 761255
شركة رائد عالونة وشريكته رائد عالونة وشريكته للمقاوالت االنشائية 771276
مؤسسة عماد الشنابلة للمقاوالت االنشائية عماد غالب محمد الشنابلة781280
شركة دينا االغوات وشركاها دينا االغوات للمقاوالت االنشائية 791287
شركة محمد عودة حسني ابو ننه وزهير عودة حسني ابو ننه محمد وزهير عودة للمقاوالت 801288
مؤسسة حمودة للمقاوالت يوسف ابراهيم كرمي الطراونة811304
مؤسسة عبد الرحمن الذنبيات للمقاوالت عبد الرحمن احمد سالمة الذنيبات821305
مؤسسة االطالل للمقاوالت شركة شفيق يعقوب املدانات وأوالده831318
شركة حمدان اخلوالدة وشركاه الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية 841320
شركة بالل املعايطة وشريكه بالل املعايطة وعطا اهلل البيايضة851323
شركة عادل ابو سل وأوالده عادل ابو سل للمقاوالت 861328
شركة علي الطراونة وشريكه871331
شركة رائد املومني وشركاه881340
شركة توفيق ابو عجالن وشريكه891342
مؤسسة حمادة لالنشاء والعمارة طالب عبد الرزاق حمادة حمادة901365
مكتب محمد عطا اهلل وشركاه للمقاوالت شركة محمد عبد الدين وشركاه 911390
مؤسسة جودة مصطفى للتعهدات االبنية جودت يوسف محمود مصطفى921419
مؤسسة املهندس زياد حسونة للمقاوالت 931424
شركة شكري محمد عبد اهلل وانس حمادنة االستشاريون العرب للمقاوالت941437
شركة اكرم املدانات وولده951477
مؤسسة امجد املدانات للمقاوالت امجد صبح موسى املدانات961478
مكتب موسى عزام عبد اجلواد خليل حسني للتعهدات االنشائية971492
مؤسسة شاهر عارف مروج للمقاوالت شاهر عارف حمد مروج981504
شركة احمد هوميل اخلريسات وشركاه991510
مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم حسن عبد الفتاح1001554
شركة عبد الباسط الفوارسة وشركه1011570
العنود للمقاوالت 1021577
مؤسسة ذيب ابو نواس للمقاوالت االنشائية ذيب محمد احمد ابو نواس1031581
مؤسسة قاسم ابو الهيجاء للمقاوالت االنشائية قاسم محمد جبر ابو الهيجاء1041587
شركة حرب احلوامدة وشركاه1051598
بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوئل للمقاوالت 1061602
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مؤسسة جرار للمقاوالت ناصر علي حسن جرار 27529
دار التعهدات والهندسة غيث عارف علي النجار28604
شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم29605
شركة ورثة تيسير ابو سليم 30618
مؤسسة نعيم احمد القضاة للمقاوالت االنشائية نعيم احمد العلي للقضاء31619
مؤسسة الهويدي للمقاوالت شركة هاني عصام احمد عليان الهويدي وشركاه32638
مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية / قاسم ناجي عوض غرايبة33662
مؤسسة روزان للمقاوالت احمد يوسف محمد عبد القادر34664
شركة عبد القادر ابو دية وشركاه صافا للمقاوالت35721
مؤسسة محمود عاصي للمقاوالت محمود احمد محمود عاصي36743
مؤسسة ياسر محسن ابو عبيد للمقاوالت االنشائية ياسر محسن علي ابو عبيد37751
شركة وحيد شاهر الطراونة وأوالده وحيد شاهر الطراونة وأوالده للمقاوالت 38762
شركة علي حسن محسن اخلوالدة وأبناءه39770
شركة علي صالح الطراونة وأوالده الفال للمقاوالت االنشائية 40792
شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه41815
شركة خلدون الصرايرة وشريكه روابي الكرك للمقاوالت االنشائية42832
الكفاوين للمقاوالت االنشائية شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه43884
شركة محمود داود الطراونة وشركاه44894
مؤسسة عاطف معالي للمقاوالت عاطف ذيب حسن معالي45900
شركة ماهر احمد كايد وشريكته 46902
مؤسسة محمد ساري الغوامنة للمقاوالت االنشائية / محمد ساري انيس الغوامنة47914
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شركة تيسير علي الشويات وأوالده54973
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شركة احمد داود الطراونة وأوالده601007
مؤسسة احمد فالح النوايسة للمقاوالت 611081
شركة قصي شفيق املريان وشركاه قصي شفيق املريان وشركاه للمقاوالت االنشائية 621088
شركة رائد ياسني اجلرابعة وشريكه631096
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شركة جنيب الداودية وأوالده1472057
شركة سامي سالم املبيضني وشركاه قير حارسة للمقاوالت االنشائية1482077
شركة فرحان املعايطة وشركاه1492078
مؤسسة حسن املالح للمقاوالت االنشائية حسن ابراهيم حسن املالح1502079
شركة نوفان املناعسة وشريكته1512120
شركة ناصر ابو حليمة واخوانه1522124
شركة وليد ابو نواس وشريكه وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية1532126

مؤسسة العسيلي للمقاوالت االنشائية1542133 
شركة فراس حمدان وشريكه1552169
شركة سالمة العبيات وأوالده1562182
شركة احمد سعد وشريكته مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت 1572191
شركة جبر حمد ابراهيم وشريكته مؤسسة احلياة للمقاوالت 1582210
نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه1592224
شركة محمود الهمشري واوالده شركة التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية1602228
جارنت للمقاوالت وادارة املشاريع سهيلة علي عواد سمارة1612231
شركة عبد القادر جمعة وشريكه عبد القادر صالح للمقاوالت1622232
شركة حلمي وامجد معالي1632259
شركة عبد اهلل حماد الهواملة وشركاه1642262
االصدقاء للمقاوالت والصيانة سلطان صليبا سليم املسنات1652296
شركة التعامرة وشريكته التعامرة وشريكته للمقاوالت االنشائية 1662314
مؤسسة رانيا للمقاوالت فالح ذياب عبد الكرمي عوده1672324
شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء1682338
شركة الزاوية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1692341
شركة معاذ الهروط وشريكته جبل املشارف للمقاوالت االنشائية 1702346
شركة ماتوخ وتوفيق ماتوخ وتوفيق للمقاوالت االنشائية1712355
شركة اسامة مزهر وشريكه مراحل العربية للمقاوالت االنشائية1722361
شركة جعفر عبد اهلل خصاونة وشريكه نتاليا للمقاوالت االنشائية1732390
مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربة1742437
مؤسسة املاجد للمقاوالت الهندسية فرحان سالم فرحان شحاتيت1752439
شركة احمد مزعل الشباطات وشريكه1762442
مؤسسة محمد الصوري للمقاوالت االنشائية محمد عبد القادر حسني الصوري1772443
شركة رمضان وحمران وابراهيم زنار البناء للمقاوالت 1792444
شركة حماد السيايدة وشركاه1792445
مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت محمد احمد دود الطراونة1802455
مؤسسة الطبيعة للمقاوالت اسماعيل مصطفى احمد الزغول1812465
القسورة للمقاوالت االنشائية شركة محمد احلديدي وشريكته1822483
شركة احلجيج والتني برميان للمقاوالت االنشائية 1832528
شركة ورثة عصمت السرور والناشف1842529
شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م1852554
املصمم للمقاوالت االنشائية رامي صبري محمد خضير1862560
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شركة عوض الصرايرة واوالده1071608
شركة عماد جرادات وشركاه افنان للمقاوالت االنشائية 1081611
شركة محمد حتسني مباركة وشركاه1091614
شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه1101616
شركة نور الدين القضاة واوالده1111624
شركة محمود ومنصو العنانبة شركة العنانبة للمقاوالت االنشائية1121641
شركة سليم الزير وشريكه1131647
مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري1141672
شركة موسى الشلبي وشركاه مؤسسة موسى الشلبي وشركاه1151691
شركة طه ابو جنم وشركاه نسر اجلنوب للمقاوالت االنشائية1161692
مؤسسة احمد اجلمل للمقاوالت احمد عطا عبد الرحمن اجلمل1171696
مكتب خالد الفرجات للمقاوالت خالد خليل موسى الفرجات1181709
شركة االمان للخدمات الفنية ذ. م.م1191712
شركة موسى سعادة وشريكه1201716
شركة فاروق الشاللدة وشريكه1211729
مؤسسة عبد الرحمن محمد عوض للمقاوالت عبد الرحمن محمد عوض عبد اهلل1221740
مؤسسة محمد عبد الكرمي للمقاوالت االنشائية محمد فريد سالم عبد الكرمي سالم1231771
شركة بصري للمقاوالت شركة يوسف عيال سلمان وسليم املزايدة1241780
شركة حسني رباح وشركاه1251815
شركة محمود ابو قطيش وشركاه1261822
سهول رافات للمقاوالت االنشائية1271824
شركة الهيثم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1281827
شركة زيادين وكوريك درب املقاوالت1291841
شركة عدنان الكساسبة وشريكه1301847
شركة عياش ابو العيس وشركاه ديا للمقاوالت االنشائية1311849
شركة محمد املبيضني وشركاه1321861
الثناء للتعهدات العامة شركة عبد السالم هاشم جبر وشركاه1331886
شركة االوائل للمقاوالت ذ.م.م 1341894
شركة هوج للمقاوالت ذ.م.م1351901
شركة كامل ابو حمدان وشركاه كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت 1361904
شركة عبد اهلل عواد وأوالده عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت 1371952
مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سالمة العقبي1381959
شركة تيسير الزرقان وشركاه1391964
شركة االوابني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1401996
شركة منسي وشريكه1411999
شركة محمد مالح وشركاه اسوار الصخرة املشرفة للهندسة واملقاوالت1422002
شركة عوض الذنيبات وشركاه1432025
شركة محمد علي محمد اجلعار وشركاه1442034
شركة ورثة سالم الطراونة1452039
شركة علي الشعراء وشركاه1462040
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مؤسسة هالل للمقاوالت االنشائية احمد محمد داود عضيبات2272936
شركة احمد الداودية وشريكه/ شركة دروب العودة للمقاوالت االنشائية2282941
مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت محمد فارس صالح ابو صفية2292944
شركة الكتلة للمقاوالت ذ.م.م2302945
البيدخ للمقاوالت االنشائية شركة ابراهيم حامد الطراونة وشركاه2312948
ستيال للمقاوالت شركة سليمان الزعاترة وشريكته2322981
مؤسسة تامر تادرس للمقاوالت االنشائية تامر نايف موسى تادرس2332986
شركة حسن الياسني وشريكه2342997
شركة هيثم النشاش وشريكه2353004
شركة محمود الزبيدي وولده2363007
شركة محمود ابو ذياب وشريكه2373030
شركة ابو سنينة وشريكه ابو سنينة للمقاوالت 2383036
شركة وشاحي وأبو راس2393037
شركة عصري عبد الكرمي الطراونة وشركاه2403052
شركة كرفان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2413054
شركة اياد دمير وشريكته ايادمير للمقاوالت2423056
شركة احمد ابو فارس وعبد اخلالق احلبالي مياسني للمقاوالت2433058
شركة احمد محمد حسن وأوالده2443059
مؤسسة عادل محمد الصرايرة للمقاوالت عادل محمد عبد اهلل الصرايرة2453063
شركة محمد حمد الطراونة وشركاه رجم الصخري للمقاوالت2463067
شركة معتز خالد ابزاخ وشريكه ابزاخ للبناء واملقاوالت 2473089
مؤسسة لبيب اخلطيب للمقاوالت االنشائية لبيب عبد الرحمن ابراهيم اخلطيب2483106
جودين العاملية للمقاوالت 2493108
شركة ايفرست للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2503111
شركة محمد شاهني وشريكه2513115
شركة منذر املناصير وشركاه2523116
شركة احمد ياسني وشركاه الهتان للمقاوالت االنشائية2533143
شركة ابو هشهش وابو حالوة2543150
شركة بشار ابراهيم الطراونة وشريكه2553160
شركة االحراض للمقاوالت االنشائية ندمي نايف ابراهيم دعابس2563166
شركة البحاث للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2573179
شركة الفياضية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2583180
شركة محمد محمود حسن ابو حماد وشركاه2593187
التالزم للمقاوالت االنشائية عمران ايوب سعيد هداية2603212
شركة محمود القضاة وشركاه2613222
شركة كامل ومعتصم الذنيبات وامجد الرفايعة الرفايعة والذنيبات للمقاوالت االنشائية2623226
شركة عقاب الطراونة وشركاه2633228
شركة االهلية للهندسة املتخصصة ذ.م.م2643232
شركة ورثة عايد العارضة وشركاه2653237
مؤسسة ماجد محمود سلمان عقلة للمقاوالت االنشائية ماجد محمود سلمان عقلة2663243
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شركة اوصاف نصرت هنيه وشريكته اوصفا هنية للمقاوالت1872572
شركة محمد محمود حمد وشريكه1882575
شركة فوزي حمزة سماره وشركاه1892588
شركة زايد حرب ابو نواس وشركاه الصواب للمقاوالت االنشائية 1902595
شركة محمود وعيادة الزعبي1912598
مؤسسة عادل شاهني للمقاوالت 1922619
شركة ابراهيم محمد شحادة مسلم وشركاه ماذن القدس للمقاوالت االنشائية 1932621
مؤسسة حبيبة الرحمن للمقاوالت ناصر حمدان منيزل ابو رمان1942629
شركة منذر التاج ووليد محمود1952630
شركة جمال ابو نواس واوالده1962639
املهندس ماجد الدويكات للمقاوالت االنشائية ماجد سليمان سالمة الدويكات1972645
شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1982651
شركة صالح ابو الكباش وشريكه1992665
شركة العمري وادغيم2002684
شركة محمد عبد املجيد رحال وشريكه املزرعاوي للمقاوالت االنشائية2012689
شركة يوسف محمد وشركاه احملور للمقاوالت 2022694
شركة خليل اخلوري وشركاه2032709
احمد الديرباني للمقاوالت شركة زياد ودعاس2042716
شركة خالد يحيى وشريكته2052729
شركة يوسف عليان وشريكه2062730
شركة احمد وجمال الطراونة2072737
شركة سمير ابو رجب وشركاه شركة ابو رجب للمقاوالت 2082741
شركة االعمدة للمقاوالت االنشائية 2092797
شركة خالد زين الدين وشركاه2102821
شركة مروان اللوزي وشريكه ذ.م.م2112822
شركة مدرار للمقاوالت ذ.م.م2122834
شركة وضاح الشرابي وشريكته اوبال للمقاوالت 2132889
شركة جمال خلف الطروانة وشريكته2142894
مؤسسة الزبدي للمقاوالت محمد خميس علي الزبدي2152895
شركة اشرف زيادين وشركاه2162896
شركة امني عرباش وشريكه2172898
شركة محمد احليت وشريكه2182908
شركة صالح ياسني الطراونة وشركاه للمقاوالت 2192912
شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه روتيل للمقاوالت االنشائية 2202916
شركة ايات احلوراني وشركاه2212918
شركة محمد النعيمات وشريكه مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت 2222922
شركة احمد حسني الرموني وأوالده2232926
مؤسسة حسن ابو جنا للمقاوالت حسن ابراهيم محمد ابو جنا2242927
مؤسسة وليد عبد اجلليل للمقاوالت وليد صبحي حسن عبد اجلليل2252930
مؤسسة اوس الشلبي للمقاوالت اوس صالح سليمان الشلبي2262935



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 179

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة هالل للمقاوالت االنشائية احمد محمد داود عضيبات2272936
شركة احمد الداودية وشريكه/ شركة دروب العودة للمقاوالت االنشائية2282941
مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت محمد فارس صالح ابو صفية2292944
شركة الكتلة للمقاوالت ذ.م.م2302945
البيدخ للمقاوالت االنشائية شركة ابراهيم حامد الطراونة وشركاه2312948
ستيال للمقاوالت شركة سليمان الزعاترة وشريكته2322981
مؤسسة تامر تادرس للمقاوالت االنشائية تامر نايف موسى تادرس2332986
شركة حسن الياسني وشريكه2342997
شركة هيثم النشاش وشريكه2353004
شركة محمود الزبيدي وولده2363007
شركة محمود ابو ذياب وشريكه2373030
شركة ابو سنينة وشريكه ابو سنينة للمقاوالت 2383036
شركة وشاحي وأبو راس2393037
شركة عصري عبد الكرمي الطراونة وشركاه2403052
شركة كرفان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2413054
شركة اياد دمير وشريكته ايادمير للمقاوالت2423056
شركة احمد ابو فارس وعبد اخلالق احلبالي مياسني للمقاوالت2433058
شركة احمد محمد حسن وأوالده2443059
مؤسسة عادل محمد الصرايرة للمقاوالت عادل محمد عبد اهلل الصرايرة2453063
شركة محمد حمد الطراونة وشركاه رجم الصخري للمقاوالت2463067
شركة معتز خالد ابزاخ وشريكه ابزاخ للبناء واملقاوالت 2473089
مؤسسة لبيب اخلطيب للمقاوالت االنشائية لبيب عبد الرحمن ابراهيم اخلطيب2483106
جودين العاملية للمقاوالت 2493108
شركة ايفرست للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2503111
شركة محمد شاهني وشريكه2513115
شركة منذر املناصير وشركاه2523116
شركة احمد ياسني وشركاه الهتان للمقاوالت االنشائية2533143
شركة ابو هشهش وابو حالوة2543150
شركة بشار ابراهيم الطراونة وشريكه2553160
شركة االحراض للمقاوالت االنشائية ندمي نايف ابراهيم دعابس2563166
شركة البحاث للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2573179
شركة الفياضية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2583180
شركة محمد محمود حسن ابو حماد وشركاه2593187
التالزم للمقاوالت االنشائية عمران ايوب سعيد هداية2603212
شركة محمود القضاة وشركاه2613222
شركة كامل ومعتصم الذنيبات وامجد الرفايعة الرفايعة والذنيبات للمقاوالت االنشائية2623226
شركة عقاب الطراونة وشركاه2633228
شركة االهلية للهندسة املتخصصة ذ.م.م2643232
شركة ورثة عايد العارضة وشركاه2653237
مؤسسة ماجد محمود سلمان عقلة للمقاوالت االنشائية ماجد محمود سلمان عقلة2663243

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 178

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة اوصاف نصرت هنيه وشريكته اوصفا هنية للمقاوالت1872572
شركة محمد محمود حمد وشريكه1882575
شركة فوزي حمزة سماره وشركاه1892588
شركة زايد حرب ابو نواس وشركاه الصواب للمقاوالت االنشائية 1902595
شركة محمود وعيادة الزعبي1912598
مؤسسة عادل شاهني للمقاوالت 1922619
شركة ابراهيم محمد شحادة مسلم وشركاه ماذن القدس للمقاوالت االنشائية 1932621
مؤسسة حبيبة الرحمن للمقاوالت ناصر حمدان منيزل ابو رمان1942629
شركة منذر التاج ووليد محمود1952630
شركة جمال ابو نواس واوالده1962639
املهندس ماجد الدويكات للمقاوالت االنشائية ماجد سليمان سالمة الدويكات1972645
شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1982651
شركة صالح ابو الكباش وشريكه1992665
شركة العمري وادغيم2002684
شركة محمد عبد املجيد رحال وشريكه املزرعاوي للمقاوالت االنشائية2012689
شركة يوسف محمد وشركاه احملور للمقاوالت 2022694
شركة خليل اخلوري وشركاه2032709
احمد الديرباني للمقاوالت شركة زياد ودعاس2042716
شركة خالد يحيى وشريكته2052729
شركة يوسف عليان وشريكه2062730
شركة احمد وجمال الطراونة2072737
شركة سمير ابو رجب وشركاه شركة ابو رجب للمقاوالت 2082741
شركة االعمدة للمقاوالت االنشائية 2092797
شركة خالد زين الدين وشركاه2102821
شركة مروان اللوزي وشريكه ذ.م.م2112822
شركة مدرار للمقاوالت ذ.م.م2122834
شركة وضاح الشرابي وشريكته اوبال للمقاوالت 2132889
شركة جمال خلف الطروانة وشريكته2142894
مؤسسة الزبدي للمقاوالت محمد خميس علي الزبدي2152895
شركة اشرف زيادين وشركاه2162896
شركة امني عرباش وشريكه2172898
شركة محمد احليت وشريكه2182908
شركة صالح ياسني الطراونة وشركاه للمقاوالت 2192912
شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه روتيل للمقاوالت االنشائية 2202916
شركة ايات احلوراني وشركاه2212918
شركة محمد النعيمات وشريكه مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت 2222922
شركة احمد حسني الرموني وأوالده2232926
مؤسسة حسن ابو جنا للمقاوالت حسن ابراهيم محمد ابو جنا2242927
مؤسسة وليد عبد اجلليل للمقاوالت وليد صبحي حسن عبد اجلليل2252930
مؤسسة اوس الشلبي للمقاوالت اوس صالح سليمان الشلبي2262935



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 181

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمد الفشيكات وشريكته مهد النجم للمقاوالت االنشائية3073538
شركة اخلمائل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3083541
مؤسسة محمد نبيل جابر للمقاوالت االنشائية محمد نبيل محمد جابر3093542
شركة االسد للمقاوالت ذ.م.م3103549
اقليم الوسط للمقاوالت 3113555
ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية محمد احمد خليف املرايات3123576
مؤسسة عبد اهلل ناصر للمقاوالت االنشائية عبد اهلل محمد عبداهلل ناصر3133580
ذياب علي للمقاوالت االنشائية ذياب احمد ذيب علي3143582
راكان الصفدي للهندسة واملقاوالت راكان فارس فرح الصفدي3153585
شركة نقش احلجر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3163587
شركة علي ابو صيام ونهاد داود علي ابو صيام للمقاوالت االنشائية3173594
شركة وليد مصطفى الصغير وشركاه3183597
شركة السرحان للمقاوالت االنشائية شركة محمد السرحان وعبد اهلل العبيثا وصفاء السيوف3193603
شركة املجالي وابو سمهدانة مجدولني للمقاوالت االنشائية 3203605
شركة القاهرة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3213606
شركة محمد وعبد الرحمن اجلعافرة االكارم للمقاوالت االنشائية 3223608
شركة البناء العالي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3233609
شركة ماجد القرالة وشركاه3243615
مؤسسة عادل ابو عوده للمقاوالت االنشائية عادل اسماعيل احمد ابو عوده3253616
مؤسسة معاذ البدور للمقاوالت االنشائية معاذ عبد احلميد مبارك البدور3263617
شمول للمقاوالت االنشائية مراد محمود محمد مصاروة3273628
شركة عبد الهادي وعوض الطراونة ركن الصالية للمقاوالت االنشائية3283629
شركة اتالد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3293631
شركة شمس االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3303637
مؤسسة سامر الربضي للمقاوالت سامر عيسى فرح الربضي3313640
مؤسسة عبد اهلل الربعي للمقاوالت عبد اهلل عوض اشتيوي الربعي3323642
شركة معمرجي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3333644
شركة محمد السعود وشريكه الودق للمقاوالت االنشائية3343652
مؤسسة عيسى نعيم حداد للمقاوالت االنشائية عيسى نعيم عيسى حداد3353653
مؤسسة املدن العشرة للمقاوالت االنشائية 3363655
مؤسسة خالد االخرس للمقاوالت االنشائية خالد رباح عطا االخرس3373656
شركة واثق العبود وشريكته شمس العرب للمقاوالت االنشائية3383661
شركة االخالص للمقاوالت االنشائية ذ.م.م روابي الفيصلية للعمارة وانشاء االبنية3393362
شركة محمد محمود املناصير واوالده3403665
شركة املشربية للمقاوالت ذ.م.م3413667
شركة القضاء والعضايلة اسوار القلعة للمقاوالت االنشائية3423671
شركة وائل رمضان وشريكته3433676
شركة خليل العموش وشركاه املطوي للمقاوالت االنشائية3443679
شركة مروان البوريني وشريكه3453680
شركة امليدان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3463681

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 180

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركسيان للمقاوالت شركة ميشيل سركسيان وشركاه2673249
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شركة احللبوني للتعدات ذ. م.م11318
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

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

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

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية  ذ.م.م 11539

تخصص صيانة ابنية               الفئة األولى العدد الكلي )19(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة االنشاءات الفنية العربية 184

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم النجم اساطع للمقاوالت العامة294

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 3156

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 4207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء 5210

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريني واحملاربني القدماء6342

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم 7426

مؤسسة زياد احلجاج للمقاوالت االنشائية زياد محمد حمدان احلجاج8891

شركة االسعد للهندسة والتعهدات 9226

ساس  لالعمال الهندسية شركة الساكت والشحروري 10307

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

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

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م 192746

شركة جمال عبد اهلل السودة وشريكه202813

شركة احمد احلسنات وشريكه الكبرى للصيانة العامة212901

شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران الهيدان للمقاوالت االنشائية223244

شركة جاسر العنيزات وشريكه جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية 3296 23

تخصص صيانة ابنية             الفئة اخلامسة العدد الكلي )56(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه 190

شركة نايف دعابس وشريكه2355

شركة ابراهيم كريشان وشريكه3407

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م 4472

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية موسى ذياب سالمة النعيمات 5487

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت - شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة6536

مكتب زلطة للتعهدات سمير محمد احمد عودة 7599

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة8648

مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية قاسم ناجي عوض غرايبة9662

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت محمد احمد سليمان بني مصطفى10727

شركة خالد ورمضان عواد وشريكه / مؤسسة الكرمل الهندسية للمقاوالت11800

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه البدر للمقاوالت االنشائية12818

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت مازن علي محمد حجازي13828

شركة واصف هالل عميش وشريكه البركة للمقاوالت 14857

شركة عبد اهلل النعيمات وشريكه15901

عبود للمقاوالت االنشائية شركة “محمد امني” بني نصر وشركاه16912

مؤسسة النداء للمقاوالت مهيدي عبد اهلل جمعة الطراونة17958

شركة رجا خضر اخلضر وشركاه مؤسسة الدوامية للمقاوالت االنشائية 18959

سكينهة للمقاوالت شركة احمد مصطفى الطراونة وشركاه191105

شركة عماد اجلندي وشركاه مؤسسة اجلندي للعزل والصيانة201159

شركة سليمان البدور وشركاه البدور للمقاوالت العامة211167

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية باسم يوسف حمدان احلمدان221211

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت نضال مجول اليف نصيرات1244 23

مؤسسة حازم للمقاوالت خضر حسن حسني عباس السلمان241245

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 251360

شركة خليل املالطي وشريكه261423

مؤسسة الشويخ للمقاوالت مهند ابراهيم سليمان الشويخ271441
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شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م 12403

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة13423

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت برهان الدين حسني عبد الفتاح نور14786

مؤسسسة اليعقوب للمقاوالت 151031

شركة دار عمان الديكور ذ.م.م 161366

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكرمي عواد الشديفات171788

شركة صابر احلوامتة وشريكه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 181846

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م 192235

تخصص صيانة ابنية               الفئة الثالثة العدد الكلي )3(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة املعمارية للمقاوالت شركة عبد احلكيم راجح جودة 1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت2854

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه31702

تخصص صيانة ابنية                الفئة الرابعة العدد الكلي )23(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م  1217

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت3572

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت جمال ناظم محمود مدلل41013

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونة للمقاوالت 51058

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية61174

الرئيس للمقاوالت شركة محمود ابو قلة وشركاه71311

شركة خالد وفيصل املرايات 81567

العنود للمقاوالت 91577

مؤسسة الرموز للمقاوالت نصر محمد سالم عسكري101670

شركة مهند املهيرات وشريكته 111984

مؤسسة سعادة زاهدة للمقاوالت االنشائية سعادة عمر رسمي زاهدة122164

مؤسسة جبريل الزبيدي للمقاوالت جبريل صالح حسني الزبيدي132297

شركة الرأي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 142311

شركة جعفر عبد اهلل خصاونة وشريكه نتاليا للمقاوالت االنشائية152390

شركة فوزي الفسفوس وشريكه املجسات للمقاوالت 162476

بني عبيد للمقاوالت شركة ابراهيم بهجت اخلصاونة وشركاه172544

املصمم للمقاوالت االنشائية رامي صبري محمد خضير182560
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الباشق لالنشاءات ذ.م.م 192746

شركة جمال عبد اهلل السودة وشريكه202813

شركة احمد احلسنات وشريكه الكبرى للصيانة العامة212901

شركة خليل ابو عليوه وعمران ابو عمران الهيدان للمقاوالت االنشائية223244

شركة جاسر العنيزات وشريكه جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية 3296 23

تخصص صيانة ابنية             الفئة اخلامسة العدد الكلي )56(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه 190

شركة نايف دعابس وشريكه2355

شركة ابراهيم كريشان وشريكه3407

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م 4472

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية موسى ذياب سالمة النعيمات 5487

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت - شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة6536

مكتب زلطة للتعهدات سمير محمد احمد عودة 7599

مؤسسة ابو حجلة للمقاوالت العامة / سامي هاني يوسف ابو حجلة8648

مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية قاسم ناجي عوض غرايبة9662
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شركة خالد ورمضان عواد وشريكه / مؤسسة الكرمل الهندسية للمقاوالت11800
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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تخصص صيانة ابنية               الفئة الثالثة العدد الكلي )3(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة املعمارية للمقاوالت شركة عبد احلكيم راجح جودة 1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت2854
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ.م.م 5404

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم6426

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 7624

شركة يوسف الذنيبات وشركاه81574

تخصص منشآت معدنية                الفئة الثانية العدد الكلي )13(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة سالم ذياب الطراونة واوالده198

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت2572

شركة التاج لالعمال احلديدية3639

شركة فيصل القروم وشريكه4869

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 5986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت61031

شركة فوزي النجار وشريكه71263

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

شركة محمد اسماعيل محمود وشريكه القناديل الهندسية للمقاوالت91935

شركة ابو هنطش وعمرو مصانع الوفاء للمنشآت املعدنية101979

شركة نقابة ميساب للهندسة112968

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 123070

شركة الحللو التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 133650

تخصص منشأت معدنية                الفئة الثالثة العدد الكلي )16(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م 1357

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م 2819

الكفاوين للمقاوالت االنشائية شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه 3884

شركة املجموعة الفنية للهندسة والصيانة ذ.م.م 41285

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت عبد الرحمن احمد سالمة الذنيبات51305

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م 61411

شركة خالد وفيصل املرايات71567

شركة هشام مراد وشركاه / الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة81695

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية ابراهيم اندريا بطرس الشامي92208

شركة التقنية للهندسة واالنشاءات املعدنية ذ.م.م 102552

شركة املتميزون للهياكل املعدنية ذ.م.م 113109

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

شركة محمد ابو الرب وشريكته 281498

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت 291500

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية احمد محمد حسن معيقل301657

شركة االعمار الفنية احملدودة ذ.م.م 311735

الشركة االنشائية للعزل الكيماوي321758

شركة محمود عمر الفرج وشركائه331772

كنار للمقاوالت املتخصصة شركة محمد ناصر النابلسي وشريكته 341777

مؤسسة ديسا لالبنية واملقاوالت حسن خليل عبد الكرمي الديسي351969

مؤسسة ملا للمقاوالت عبد العزيز عبد اهلل علي العربيات362068

شركة شامي والعدوان القارب للمقاوالت 372139

شركة احمد سعد وشريكته مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت 382191

شركة الوثاق للمقاوالت ذ.م.م 402558

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 412574

مؤسسة احمد خضر موسى دوامية للمقاوالت احمد خضر موسى دوامية422620

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه432778

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت 442922

شركة اجلدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 453147

شركة سعيد ابو دعابس واوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 463219

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

شركة امين ابو عمرو وشريكه/ املجهار للمقاوالت االنشائية 483561

شركة مطيعة عكور وشريكها عكور للمقاوالت االنشائية 493634

مروج بيت سيرا للمقاوالت االنشائية / ذياب محمود ذياب احلاج503670

شركة النسبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 513688

شركة سعد النعيمات وشريكته 523800

شركة العجالني واخلريبات ربوع مادبا للمقاوالت 533808

شركة نصار العمارين وشركاه منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية 543810

مؤسسة حمزة العلكومي للمقاوالت االنشائية حمزة محمد عبد الكرمي العلكومي553846

شركة وليد العمرو وشركاه563847

تخصص منشآت معدنية                الفئة األولى العدد الكلي )8(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة جنم للهندسة والتعدات ذ.م.م  178

شركة املنشأت احلديثة ذ.م.م 2149

شركة عاشور للصناعة والتجارة3176

شركة )االبنية اجلاهزة ( مساهمة خاصة4277
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمود داود الطراونة وشركاه28894

شركة حسان الكوز وشريكه حسان الكوز واوالده29956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه301127

مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي  311210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 321221

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 331334

شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت ذ.م.م 341619

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 351704

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م 361991

شركة مناجم لتطوير التعدين ذ.م.م 372428

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 382651

شركة معان للمقاوالت ذ.م.م 392677

شركة وادي رم للمقاوالت ذ.م.م 402815

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

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين423589

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 1144

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

شركة املشاريع املتحدة3155

شركة ابو جلود للطرق واالبنية4235

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 5236

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 6243

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 7624

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م 81158

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد91700

شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة 102372

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 1179

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه2181

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري 3352

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه4499
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة محي الدين عومير للهياكل املعدنية محي الدين محمد جبارة عومير133530

شركة معادن للمقاوالت واالنشاءات ذ.م.م 143591

شركة سما للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 153673

شركة االئتالف لالشغال املعدنية ذ.م.م 163904

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة ابو حليمة اخوان339

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م 459

شركة ابناء خلف الطراونة593

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات 6100

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده7114

شركة االليات العامة8119

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت  ذ.م.م 13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 14262

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

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

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 17292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة18301

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه19306

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه23441

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

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 25748

شركة علي صالح الطراونة واوالده/ الفال للمقاوالت االنشائية26792

شركة حمد وموسى عطية القيسي27876
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي  311210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 321221

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 331334

شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت ذ.م.م 341619

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 351704

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م 361991

شركة مناجم لتطوير التعدين ذ.م.م 372428

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 382651

شركة معان للمقاوالت ذ.م.م 392677

شركة وادي رم للمقاوالت ذ.م.م 402815

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

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين423589

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 1144

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

شركة املشاريع املتحدة3155

شركة ابو جلود للطرق واالبنية4235

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 5236

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 6243

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 7624

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م 81158

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد91700

شركة معاوية املدادحة ورائد الطراونة 102372

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 1179

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه2181

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري 3352

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه4499

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 188

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة محي الدين عومير للهياكل املعدنية محي الدين محمد جبارة عومير133530

شركة معادن للمقاوالت واالنشاءات ذ.م.م 143591

شركة سما للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 153673

شركة االئتالف لالشغال املعدنية ذ.م.م 163904

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة ابو حليمة اخوان339

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م 459

شركة ابناء خلف الطراونة593

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات 6100

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده7114

شركة االليات العامة8119

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت  ذ.م.م 13245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 14262

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

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

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 17292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة18301

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه19306

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه23441

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

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 25748

شركة علي صالح الطراونة واوالده/ الفال للمقاوالت االنشائية26792

شركة حمد وموسى عطية القيسي27876



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 191

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته101790

شركة سفيان الناصر واوالده 111825

شركة عبد اهلل عواد واوالده عبد اهلل عواد واوالده للمقاوالت121952

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية131982

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الثانية العدد الكلي )2(       

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

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الثالثة العدد الكلي )5(        

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 1431

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق21487

شركة موسى سعاده وشريكه31716

شركة منير بوشه وشركاه باريوم للمقاوالت االنشائية 41858

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي االردن الصناعية53292

تخصص شبكات اتصاالت               الفئة الرابعة العدد الكلي )16(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة دبابنة للتعهدات سامح متري يوسف دبابنة1223

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م2472

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه3647

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه4998

مؤسسة املنجل للمقاوالت شركة الزعاترة والنجار51534

االوس للمقاوالت شركة سائدة غالب عوض وشركائها61629

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية احمد كمال خميس جبر 71697

مؤسسة خالد جميل للمقاوالت خالد جميل محمد محسن81966

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية92250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 102312

شركة التفوق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 112703

شركة حازم الصرايرة وشركاه اسرار البتراء للمقاوالت 123392

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م 133498

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

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م153806

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

شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة 5510

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه61568

مؤسسة موسى الشلبي وشركاه71691

شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 81726

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م93358

شركة محمد نزال اخلمايسة احلجايا وشريكه 103754

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عاشور للصناعة والتجارة1176

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 1986

العدد الكلي )1(                تخصص انشاء سدود               الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

العدد الكلي )2(             تخصص حفر ابار املياه                       الفئة 0

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

تخصص شبكات اتصاالت                 الفئة األولى العدد الكلي )13(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم175

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

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

شركة حربي شبيالت واوالده5414

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م 6503

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 7748

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 8986

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 91704
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شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م2472

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه3647

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه4998

مؤسسة املنجل للمقاوالت شركة الزعاترة والنجار51534

االوس للمقاوالت شركة سائدة غالب عوض وشركائها61629

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية احمد كمال خميس جبر 71697

مؤسسة خالد جميل للمقاوالت خالد جميل محمد محسن81966

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية92250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 102312

شركة التفوق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 112703

شركة حازم الصرايرة وشركاه اسرار البتراء للمقاوالت 123392

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م 133498

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

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م153806

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

شركة عبد املجيد سالم اجلرابعة 5510

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه61568

مؤسسة موسى الشلبي وشركاه71691

شركة موسى الكوز واوالده النظامية للمقاوالت االنشائية 81726

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م93358

شركة محمد نزال اخلمايسة احلجايا وشريكه 103754

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عاشور للصناعة والتجارة1176

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 1986

العدد الكلي )1(                تخصص انشاء سدود               الفئة الثانية

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

العدد الكلي )2(             تخصص حفر ابار املياه                       الفئة 0

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

تخصص شبكات اتصاالت                 الفئة األولى العدد الكلي )13(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم175

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

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

شركة حربي شبيالت واوالده5414

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م 6503

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 7748

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م 8986

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

تخصص انشاء طرق              الفئة األولى العدد الكلي )32(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الونية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابناء خلف الطراونة493

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 5100

شركة محمد جراد الطراونة واوالده6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 13236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 14245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 15262

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

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

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 18292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة19301

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

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

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748

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

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



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 193

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

تخصص انشاء طرق              الفئة األولى العدد الكلي )32(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الونية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابناء خلف الطراونة493

شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 5100

شركة محمد جراد الطراونة واوالده6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت 10207

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 11217

شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 12229

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات 13236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 14245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 15262

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

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

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 18292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة شركة ابو احلاج للتعهدات العامة19301

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م 20353

شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم21364

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 22431

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

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12
الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 214
شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359
شركة االنشاءات الفنية العربية 484
شركة ابناء خلف الطراونة593
شركة ابو شريخ للطرق واحلفريات ابو شريخ للمقاوالت 6100
شركة الهندسة املدنية ذ.م.م 7115
شركة االليات العامة8119
شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م 9144
ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده10154
شركة املشاريع املتحدة11155
شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 12156
شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م 13184
شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه14207
 شركة الشوعاني للتعهدات العامة ذ.م.م 15229
شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية 16233
شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م 17245
شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م 18262
شركة حسني عطية وأوالده ذ.م.م  مؤسسة حسني عطية لالبنية واملقاوالت 19274
شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م 20292
شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م 21431
شركة مروان احمد الكردي وشركاه ذ.م.م مؤسسة الزرقاء احلديثة للتعهدات22493
شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م 23624
شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م 24748
شركة حسان الكوز وشريكه حسان الكوز واوالده25956
مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر261210
شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م مؤسسة املهندس امين اخلضيري للمقاوالت271317
شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 281334
شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 291704
الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه301775
شركة سفيان الناصر وأوالده311825
شركة درويش بسيسو وشركاه 321826
شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها روابي األردن الصناعية333292
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تخصص انشاء طرق               الفئة الثالثة العدد الكلي )30(       

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

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه261127

مؤسسة املنهل للمقاوالت شركة عصام الهويدي وفريد حتر271210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ.م.م 281221

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م 291334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م 301704

شركة ابناء علي الزعبي 311786

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م 322235

تخصص انشاء طرق                الفئة الثانية العدد الكلي )26(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

العصر للتعهدات شركة صادق حسني واوالده119

شركة ابو حليمة اخون239

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م3144

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

شركة ابو جلود للطرق واالبنية5235

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت6243

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية شركة عارف البرغوثي وشريكه7377

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه8441

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه9499

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية 10792

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

شركة وادي االردن للمقاوالت االنشائية شركة جميل ابو شريخ وشريكه12852

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي13859

شركة محمود داود الطراونة وشركاه14894

شركة عمر ابو حليمة واوالده15939

شركة احمد داود الطراونة وأوالده161007

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

شركة عادل ابو سل واوالده عادل ابو سل للمقاوالت181328

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي للتعهدات العامة191384

شركة احمد حيمور وشركاه201585

شركة اجلزيرة العربية للمقاوالت ذ.م.م 211619

الشركة النموذجية للهندسة واجلسور شركة محمود خالد وشركاه221775

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م231991

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه242474

تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 252651

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

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

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده351333

شركة مشهور احمد الدويري وشركاه مؤسسة الدويري اخوان361367

شركة محمود عبد النبي كريشان واوالده للتعهدات العامة األستاذ للمقاوالت 371382

شركة العدل للمقاوالت ذ.م.م 381386

شركة سليمان النعيمات وشركاه سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية 391548

مؤسسة احملاربون للمقاوالت شركة احمد الكوز وشركاه401568

شركة ربيع ومهند الطوال مؤسسة الطوال للمقاوالت 411582

شركة احمد عايش وشركاه مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات 421583

شركة احمد صالح محسني الدردور431594

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م 441673

شركة طه ابو جنم وشركاه نسر اجلنوب للمقاوالت االنشائية 451692

البتراء للمقاوالت االنشائية شركة محسن ومحمد حسني ابو عبيد461700

 شركة توفيق ابراهيم وشركاه471744

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته481790

شركة عوض سالم الطراونة واوالده491817

شركة امجد موسى الطراونة وشركاه ابن جراد للمقاوالت االنشائية 501820

شركة درويش بسيسو وشركاه511826

شركة زياد املعابرة واوالده 521830

شركة هوج للمقاوالت ذ.م.م 531901

شركة محمد السكران وشركاه للمقاوالت محمد السكران وشركاه للمقاوالت 541936

شركة همالن ابو هالله وشركاه الهمالن للمقاوالت 552009

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

شركة وحيد دقامسة وشركاه572021

شركة صالح الدين ابو الهيجاء وشريكته زحلة للمقاوالت 582081

شركة اسماعيل العميري وشركاه اسماعيل العميري للمقاوالت  592096

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه602124

مؤسسة سالم ابو هزاع للمقاوالت سالم محمد سالم ابو هزاع612144

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية شركة نزار احلوامدة وشركاه 622177

نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه632224

شركة سائد ابو شريخ وشريكه642278

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه652331

شركة  احلسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 662349

شركة مهند املغربي وشركاه املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية672366

شركة جمال حسن وشركاه يالو للمقاوالت االنشائية 682413

شركة ابو الفضل شهاب وشريكه692420

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 196

تخصص انشاء طرق              الفئة الرابعة العدد الكلي )115(        

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

 شركة ورثة سهيل زين شموط ورثة سهيل زين شموط للمقاوالت االنشائية142

شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي خالد واحمد وموسى244

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

شركة جنيب عمارين وشركاه للتعهدات495

شركة سالم ذياب الطراونة واوالده 598

شركة حسن العالونة واوالده حسن العالونة واوالده للمقاوالت االنشائية6133

مؤسسة املشاعل للمقاوالت شركة مصطفى شعبان وشركاه للمقاوالت7153

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه8181

شركة ابناء عبد اهلل احلوراني9253

شركة عبد الكرمي النسور وشريكه مكتب النسور للتعهدات10254

شركة ادريس البيايضة وأوالده 11260

مكتب بسام للتعهدات واالبنية والطرق واحلفريات شركة ورثة عبد اهلل حسني12300

تعهدات محمد فرحان الفاعوري محمد فرحان الفاضل الفاعوري13325

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

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م 15472

املؤسسة الفنية للبناء شركة سند ابراهيم وحدادين وشركاهم16496

شركة عبد احمليد سالم اجلرابعة وشركاه 17510

شركة مد اهلل الطراونة وشركاه18544

شركة يوسف الطراونة واوالده يوسف عبد اهلل الطراونة واوالده للمقاوالت19568

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم20605

مؤسسة علي ابو شنار للمقاوالت علي ابراهيم حسني ابو شنار21607

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية22623

مؤسسة الهويدي للمقاوالت شركة هاني عصام احمد عليان الهويدي وشركاه23638

مؤسسة عزمي احمد حرب للمقاوالت االنشائية عزمي احمد يوسف عوده24677

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

مؤسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم26756

شركة فيصل القروم وشريكه27869

مؤسسة الربابعة للمقاوالت احمد مصطفى احمد ربابعة28874

شركة رجا خضر اخلضر وشركاه مؤسسة الدوامية للمقاوالت االنشائية 29959

مكتب علي حسني للتعهدات علي حسن محمد حسني301011

مؤسسة املشرق العربي للمقاوالت هاني احمد محمد قصقص311073

شركة شريف العمايرة واوالده321133

شركة احمد السكايف وشريكته احمد السكايف للمقاوالت االنشائية331199

شركة ورثة جهاد تيم وشركاهم مؤسسة ابناء تيم للمقاوالت االنشائية341253
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شركة ابو الفضل شهاب وشريكه692420

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 196
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة انفيتيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1053723

شركة الراين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1063726

شركة خالد احمد الدردور وشركاه1073756
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شركة ياسر محمد مسعود وشركاه فادي وياسر للمقاوالت االنشائية1103783

شركة حروف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1113796

شركة مونتريال للمقاوالت ذ.م.م 1123819

شركة عبد املجيد القراونة وشريكته 1133820

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

شركة مروان احلوراني وشركاه سفوح مؤتة للمقاوالت االنشائية 1153869

تخصص انشاء طرق              الفئة اخلامسة العدد الكلي )72(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة السويطي للتعهدات العامة15

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه238

شركة الوشاحي للتعهدات 3102

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

شركة ابناء محمد سعيد عودة 5125

شركة ابناء ابراهيم العمايرة عرفات ورافت ومحمد وعلي 6312

البيادر للمقاوالت شركة عزمي احمد لوخن وشركاه7415

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت 8572

مؤسسة قاسم غرايبة للمقاوالت االنشائية قاسم ناجي عوض غرايبة9662

شركة عبد القادر ابو دية وشركاه صافا للمقاوالت 10721

مؤسسة ابو حمره للتعهدات حسن احمد سلمان ابو حمره 11753

شركة محمد العيدي وأوالده ذ.م.م 12819

شركة احلويان والقسوس احلويان والقسوس للمقاوالت االنشائية 13840

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه14850

شركة عبد احلسني املناصير وشركاه 15899

مؤسسة امليادين للمقاوالت شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت16929

شركة عامر عبد السالم دبش وولده17974

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه 18998

شركة محمد الكوز وشريكه191010

شركة رائد ياسني اجلرابعة وشريكه201096

مؤسسة العيسى للمقاوالت عادل داوود عبد عيسى211135
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو شلفة وشركاه انور ابو شلفة وشركاه للمقاوالت االنشائية 702436

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت محمد احمد داود الطراونة 712455

شركة احمد البيطار وشريكه722467

شركة خلف ومحمد وخليفة املعادات املنظومة االردنية للمقاوالت االنشائية732472

شركة محمد النوافلة وشريكه طويالن للمقاوالت االنشائية 742570

مؤسسة خليل اخلوالدة للمقاوالت خليل ادريس مصطفى اخلوالدة752771

شركة جمال خلف الطراونة وشريكته 762894

شركة فيصل ابو طالب وشركاه772955

شركة الصاحلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 782961

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 792965

شركة الطالب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 803025

شركة بالل الفقير وشركاه بالل الفقير وشركاه للمقاوالت 813090

شركة عدنان ابو سل وشركاه عدنان ابو سل للمقاوالت االنشائية 823010

شركة عقاب الطراونة وشركاه 833228

شركة ماجد محمود سلمان عقلة للمقاوالت االنشائية ماجد محمود سلمان عقلة843243

الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية 853282

شركة عبد اهلل الهالالت وشريكه863285

مؤسسة روابي اللجون للمقاوالت االنشائية احمد عادل احمد محمود873305

شركة حسن ابراهيم معمر النوافلة وشريكه883319

شركة النسور والزغول وشركاهم 893335

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م 903358

شركة عدنان احلوامدة وأوالده 913363

شركة سمير الكوز وشركاه سمير الكوز للهندسة واملقاوالت923368

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية موسى احمد عيسى السكايف933378

شركة محمد حسني القرعان وشريكه تضاريس للمقاوالت االنشائية943389

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية عبد الرحمن يوسف خميس رمضان953483

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 963553

شركة االبداعات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 973572

شركة عمر ياسني صالح وشركاه االعمال للتعدين983589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت شادي عادل عبد احلميد ابو سل993592

شركة محمد علي السويطي واوالده 1003638

شركة باسم عيسى الرجوب وشريكه1013651

مؤسسة فادي الكوز للمقاوالت االنشائية فادي عبد السالم محارب الكوز1023654

شركة املالذ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 1033675

شركة احمد الدويري وشركاه سهم الشمال للمقاوالت 1043678
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بوادي اجلنوب للمقاوالت 573364
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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تخصص خلطات اسفلتية                الفئة الثانية العدد الكلي )16(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 
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شركة باسم عيسى الرجوب وشريكه 163651

تخصص خلطات اسفلتية                الفئة الثالثة العدد الكلي )34(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة حسن العالونة واوالده حسن العالونة واوالده للمقاوالت االنشائية 1133
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تخصص كهرباء                 الفئة الثانية العدد الكلي )7(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات167

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م2292

شركة حربي شبيالت واوالده 3414

مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سليمان محمد احلياري4488

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

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية 61982

شركة املنتصر للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 72114

تخصص كهرباء                الفئة الثالثة العدد الكلي )50(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة غازي حمدان وشريكه1157

مؤسسة دبابنة للتعهدات سامح متري يوسف دبابنة2223

الشركة االردنية لالنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 3682

شركة حمدان اخلوالدة وشركاه الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية 41320

مؤسسة الشويخ للمقاوالت مهند ابراهيم سليمان الشويخ51441

شركة عبد الرحمن خندقجي وشركاه 61468

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق 71487

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية احمد محمد حسن ميعقل81657

شركة محمد العتوم وأوالده 91674

شركة حسام الدين الصغير وشريكه عبر العالم للمقاوالت االنشائية 101837

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

شركة فيصل عطية اهلل الرواشدة وشركاه 121867

مؤسسة امين الصويص للمقاوالت االنشائية امين عليان عليان الصويص 132054

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

شركة فراس حمدان وشريكه 152169

شركة دراية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 162263

شركة وسن للمقاوالت ذ.م.م 172360

شركة القاضي ونصر182477

شركة عبد السالم املعايطة وشركاه بلعاس للمقاوالت االنشائية 192492

شركة الهمة للمقاوالت ذ.م.م 202554

مؤسسة حمورابي للمقاوالت االنشائية يوسف حنا عيس معايعة212601

شركة سمير ابو رجب وشركاه شركة ابو رجب للمقاوالت 222741

اجلرمق للمقاوالت االنشائية شركة فادي وفارس عيسى 232760

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان 139

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 2179

شركة نايف دعابس وشريكه 3355

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية شركة عارف البرغوثي وشريكه 4377

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه 5441

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية6792

شركة عمر ابو حليمة واوالده 7939

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 81127

شركة نادر واميل البرقان البرقان للمقاوالت 91284

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده101333

شركة سمور ونبهان111916

شركة مصطفى هاشم محمود وشريكه مصطفى محمود للمقاوالت االنشائية121970

شركة العقارية للمقاوالت ذ.م.م132277

شركة خالد سليم زعبي وشريكه142435

شركة سعيد ابو دعابس  واوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 153219

شركة عبد الرحمن ابو دية وشريكه 163252

شركة املهاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 173502

املجال كهروميكانيك
تخصص الكترونيك                الفئة األولى العدد الكلي )2(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

تخصص الكترونيك                الفئة الثانية العدد الكلي )1(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عزت الطاهر وشركاه 11620

تخصص كهرباء                 الفئة األولى العدد الكلي )5(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

شركة وائل صالح وشركاه 73122

مؤسسة هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية هاشم حسني ابراهيم الغزاوي83194

شركة سعيد ابو دعابس وأوالده مؤسسة دعابس للمقاوالت 93219

مؤسسة عثمان جعيتم للتعهدات العامة عثمان احمد عب املجيد جعيتم103263

مؤسسة حسني النعيمات للمقاوالت االنشائية حسني علي عبد النعيمات113416

شركة سوليتس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 123699

شركة االرض اخلضراء للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م 133745

تخصص كهرباء             الفئة اخلامسة العدد الكلي )30(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مكتب ابو صوفة للتعهدات العامة شركة كمال ابو صوفة واخوانه190

مؤسسة منر للمقاوالت شركة ابناء ثلجي النمري 2101

شركة محمد جراد الطراونة وأوالده 3114

شركة الكركي للتعهدات 4259

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة 5536

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة6787

شركة حسن عبد الرؤوف وشركاه 7814

شركة فيصل القروم وشريكه 8869

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 91127

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية101174

مؤسسة نايف بقاعني للتعهدات الكهربائية نايف يعقوب ابراهيم البقاعني111197

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية باسم يوسف حمدان احلمدان 121211

مؤسسة الشرفاء الهندسية شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء131268

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة141695

شركة موسى سعادة وشريكه 151716

مكتب الثقة للمقاوالت ناصر حسني محمد اجلعبري161871

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت ابراهيم محمد سالمة العقبي 171959

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية شركة بسيم وفارس سكر 182060

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

شركة احللحولي والطراونة202464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 212574

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه روتيل للمقاوالت االنشائية 222916

شركة القادة للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م 233156

شركة كامل ومعتصم الذنيبات وامجد الرفايعة الرفايعة والذنيبات للمقاوالت االنشائية 243226

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

اهل الهمة للمقاوالت االنشائية 263169

مؤسسة خالد احلياري للمقاوالت االنشائية خالد علي محمد احلياري273218

مؤسسة نعيم الهمشري للمقاوالت نعيم شاكر علي الهمشري 283276

شركة القيم الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 293283

شركة سميح صوفان وسوزان محيسن سدمي للمقاوالت االنشائية 303298

شركة علي الضمور وشركاه 313302

شركة خلدون سلطان الضمور 323304

شركة يوسف الطيطي وشركاه 333311

شركة النسور والزغول وشركاهم 343335

عيرا للمقاوالت معن عبد اهلل فياض العالوين353388

شركة سليمان الشديفات وشريكه 363507

شركة البيراوي وعواد البيراوي وعواد للمقاوالت االنشائية 373520

شركة محمد الفشيكات  وشريكته مهد النجم للمقاوالت االنشائية 383538

شركة وائل جنديه وشركاه املرسى ملقاوالت الكهرباء 393584

استمرار الهندسية للمقاوالت االنشائية عادل احمد احلاج عادل مرقة 403601

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 413607

شركة خالد حميل البستنجي وشريكه خالد البستنجي للمقاوالت 423677

شركة البنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 433720

شركة امستردام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 443749

شركة انتشار املشاريع التكنولوجية ذ.م.م 453761

شركة يوسف عوض الهزامية وشركاه 463768

شركة حتالف الهندسية للمقاوالت ذ.م.م 473770

املجموع للمقاوالت والكهروميكانيك اريج خلف علي السوارية 483843

شركة شادي جنديه وشريكه اجلبال املضيئة للمقاوالت 493873

نيشان للمقاوالت االنشائية احمد علي ابراهيم ابو بكر 503907

تخصص كهرباء                 الفئة الرابعة العدد الكلي )13(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة محمد فضاله وشركاه 1188

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

االوس للمقاوالت شركة سائدة غالب عوض وشركائها31629

شركة عبد الرحمن ضمرة وشركاه 41728

شركة احمد ديب محمد ابو حميد وشركاه سيجما للمقاوالت االنشائية 52250

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت محمد فارس صالح ابو صفية62944
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

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

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 32313

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م33329

الشركة األردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م34353

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م35357

الشركة األردنية لهندسة الكهرباء وامليكانيك36425

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم37426

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م38472

شركة ضرار الصرايرة واوالده ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات39574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م40624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م41748

مؤسسة خالد مرقة للمقاوالت الكهروميكانيكة خالد فارس عادل مرقة42755

مؤسسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم43756

شركة االعمار للمقاوالت ذ.م.م44790

شركة انس العناني وشركاه45795

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م46823

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 47906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م48986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 491031

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

شركة ايالف للمقاوالت ذ.م.م511297

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م521334

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي وشركاء للتعهدات العامة531384

مؤسسة نائل العطية للمقاوالت نائل عبد احلسني وداي العطية541401

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م ارياف للكهروميكانيك551650

مؤسسة احمد بدوية احمد محمد 561685

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م571704

شركة سماح للمقاوالت ذ.م.م581763

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م591793

مؤسسة الفا للتبريد والتكييف عبد فايق عبد عيسى 601803

شركة شفيق العدوان وشركاه العدوان للمقاوالت611977

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

شركة محمد السعود وشريكه الودق للمقاوالت االنشائية 273652

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 283697

شركة العجالني واخلريبات / ربوع مادبا للمقاوالت 293808

شركة البواني العربية للمقاوالت ذ.م.م 303822

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة األولى العدد الكلي )69(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيك احمد سالم حسان الشخاترة112

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م323

شركة وائل الشنطي وشريكه مجموعة الشنطي الهندسية446

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة562

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات667

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م770

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

انكس للمقاوالت الهندسية شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت 973

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم1075

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م 1176

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م12115

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م13118

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م14140

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ.م.م15143

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م16144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد وأوالده17154

شركة املشاريع املتحدة 18155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 19156

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م 20185

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 21207

شركة االنشائية للمقاوالت وأعمال البناء22210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م23211

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي24214

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة تايه وعناد مكتب الهندسة الكهروميكانيكة26222

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233
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شركة )األردنية للتنيمة االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م.م29275

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م30281

شركة حسني مقدادي وشريكه31287

شركة اجلود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 32313

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م33329

الشركة األردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م34353

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ.م.م35357

الشركة األردنية لهندسة الكهرباء وامليكانيك36425

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم37426

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م38472

شركة ضرار الصرايرة واوالده ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات39574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م40624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م41748

مؤسسة خالد مرقة للمقاوالت الكهروميكانيكة خالد فارس عادل مرقة42755

مؤسسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم43756

شركة االعمار للمقاوالت ذ.م.م44790

شركة انس العناني وشركاه45795

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م46823

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات 47906

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م48986

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 491031

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

شركة ايالف للمقاوالت ذ.م.م511297

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م521334

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي وشركاء للتعهدات العامة531384

مؤسسة نائل العطية للمقاوالت نائل عبد احلسني وداي العطية541401

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م ارياف للكهروميكانيك551650

مؤسسة احمد بدوية احمد محمد 561685

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م571704

شركة سماح للمقاوالت ذ.م.م581763

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م591793

مؤسسة الفا للتبريد والتكييف عبد فايق عبد عيسى 601803

شركة شفيق العدوان وشركاه العدوان للمقاوالت611977

شركة االوابني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م621996
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة سامي السماوي ومحمد العمري منيرفا للمقاوالت 263503

شركة محمد السعود وشريكه الودق للمقاوالت االنشائية 273652

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م 283697

شركة العجالني واخلريبات / ربوع مادبا للمقاوالت 293808

شركة البواني العربية للمقاوالت ذ.م.م 303822

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة األولى العدد الكلي )69(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيك احمد سالم حسان الشخاترة112

الشركة الوطنية للهندسة واملقاوالت ذ.م.م214

شركة الوطنية لالنشاءات ذ.م.م323

شركة وائل الشنطي وشريكه مجموعة الشنطي الهندسية446

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة562

املؤسسة العاملية للتقنيات احلديثة شركة نصري نزال وأوالده للتعهدات667

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م770

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

انكس للمقاوالت الهندسية شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت 973

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم1075

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م 1176

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م12115

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م13118

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م14140

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ.م.م15143

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م16144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد وأوالده17154

شركة املشاريع املتحدة 18155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت 19156

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م 20185

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 21207

شركة االنشائية للمقاوالت وأعمال البناء22210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ.م.م23211

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي24214

شركة جرف للتعهدات 25216

شركة تايه وعناد مكتب الهندسة الكهروميكانيكة26222

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م27233
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م261411

مؤسسة احلسام الهندسية حسام محمد سعيد النمروطي271418

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م281464

شركة عدنان اجلندي وشريكه اجلندي للمقاوالت 291787

مؤسسة فوزي صواحلة للكهرباء وامليكانيك فوزي سليم خليل سليمان صواحلة 301832

مؤسسة جلنار للمقاوالت كامل فتحي كامل الغنما311844

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م321850

شركة مؤتة للمقاوالت ذ.م.م 331978

شركة فينينسا للمقاوالت ذ.م.م342006

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب / افكار للمقاوالت االنشائية 352019

شركة الشرق األدنى لاللكتروميكانيك362141

شركة الدلب للمقاوالت ذ.م.م372255

البقيع للمقاوالت االنشائية ابراهيم حسن مطلق النوايسة382287

مؤسسة الفكرة الهندسية للمقاوالت امجد زهير دخل اهلل املطالقة392638

مؤسسة فراس بالسمة النظمة التحكم فراس قاسم محمد بالسمة403191

شركة يافا للمقاوالت 413390

شركة املسار املتحدة للكهرميكانيك423498

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة الثالثة العدد الكلي )94(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم النجم الساطع للمقاوالت العامة 294

شركة احلديثة لالنشاءات  املدنية ذ.م.م3103

شركة سلواني للتجارة والتعهدات 4137

شركة منصور عيسى العقايلة  وشريكه5181

الظاهر للهندسة واملقاوالت 6231

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 7243

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م8318

مؤسسة سند للتعهدات العامة خليل اسحق محمد الفاخوري9376

شركة بيم للمنشأت املعدنية ذ.م.م10404

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة11423

شركة عمون للمقاوالت ذ.م.م12452

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 13740

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م14819

شركة وادي األردن للمقاوالت االنشائية شركة جميل ابو شريخ وشريكه15852
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة سدين األردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م632013

شركة عالء العزة وشركاه البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك642065

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م652235

شركة األردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م662824

شركة تقنية ميساب الهندسة والتعهدات ذ.م.م672968

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها /روابي األردن الصناعية683292

شركة املهندسون العصريون للمقاوالت ذ.م.م693422

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة الثانية العدد الكلي )42(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان139

شركة صعب احلياري وشركاه مجموعة املتحدة لالنشاءات 241

مسنات للهندسة والتعهدات 355

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م459

شركة جنم للهندسة والتعهدات ذ.م.م578

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

مؤسسة أبو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه7142

شركة عاشور للصناعة والتجارة 8176

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م9184

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م10195

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م11262

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه12459

مؤسسة عبد اهلل الطباع للصيانة والتعهدات عبد اهلل محمد نصوح الطباع13481

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م14503

مكتب الهندسة امليكانيكية للتعهدات والصيانة ممكو احمد رشيد عمر زيد الكيالني15614

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت برهان الدين حسني عبد الفتاح نور16786

شركة عمر ابو حليمة وأوالده 17939

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد181006

شركة الدراس للمقاوالت 191026

مؤسسة الشامي الهندسية/ شركة ابراهيم فيليب الشامي وشركاه 201046

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

شركة منير العلي وأوالده 221172

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م231272

اقطار للمقاوالت االنشائية 241353

جهشان للهندسة واملقاوالت شركة برفيليوس جهشان ذ.م.م251362



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 211

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م261411

مؤسسة احلسام الهندسية حسام محمد سعيد النمروطي271418

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م281464

شركة عدنان اجلندي وشريكه اجلندي للمقاوالت 291787

مؤسسة فوزي صواحلة للكهرباء وامليكانيك فوزي سليم خليل سليمان صواحلة 301832

مؤسسة جلنار للمقاوالت كامل فتحي كامل الغنما311844

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م321850

شركة مؤتة للمقاوالت ذ.م.م 331978

شركة فينينسا للمقاوالت ذ.م.م342006

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب / افكار للمقاوالت االنشائية 352019

شركة الشرق األدنى لاللكتروميكانيك362141

شركة الدلب للمقاوالت ذ.م.م372255

البقيع للمقاوالت االنشائية ابراهيم حسن مطلق النوايسة382287

مؤسسة الفكرة الهندسية للمقاوالت امجد زهير دخل اهلل املطالقة392638

مؤسسة فراس بالسمة النظمة التحكم فراس قاسم محمد بالسمة403191

شركة يافا للمقاوالت 413390

شركة املسار املتحدة للكهرميكانيك423498

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة الثالثة العدد الكلي )94(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم النجم الساطع للمقاوالت العامة 294

شركة احلديثة لالنشاءات  املدنية ذ.م.م3103

شركة سلواني للتجارة والتعهدات 4137

شركة منصور عيسى العقايلة  وشريكه5181

الظاهر للهندسة واملقاوالت 6231

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 7243

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م8318

مؤسسة سند للتعهدات العامة خليل اسحق محمد الفاخوري9376

شركة بيم للمنشأت املعدنية ذ.م.م10404

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات محمود علي محمود حمودة11423

شركة عمون للمقاوالت ذ.م.م12452

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 13740

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م14819

شركة وادي األردن للمقاوالت االنشائية شركة جميل ابو شريخ وشريكه15852

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 210

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة سدين األردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م632013

شركة عالء العزة وشركاه البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك642065

شركة العربية الدولية لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م652235

شركة األردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م662824

شركة تقنية ميساب الهندسة والتعهدات ذ.م.م672968

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها /روابي األردن الصناعية683292

شركة املهندسون العصريون للمقاوالت ذ.م.م693422

تخصص كهروميكانيك وطاقة متجددة               الفئة الثانية العدد الكلي )42(     

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان139

شركة صعب احلياري وشركاه مجموعة املتحدة لالنشاءات 241

مسنات للهندسة والتعهدات 355

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م459

شركة جنم للهندسة والتعهدات ذ.م.م578

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

مؤسسة أبو عرجة للمقاوالت االنشائية شركة تيسير ابو عرجة وشركاه7142

شركة عاشور للصناعة والتجارة 8176

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م9184

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م10195

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م11262

املؤسسة املركزية للمقاوالت شركة علي ماهر جرار وشركاه12459

مؤسسة عبد اهلل الطباع للصيانة والتعهدات عبد اهلل محمد نصوح الطباع13481

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م14503

مكتب الهندسة امليكانيكية للتعهدات والصيانة ممكو احمد رشيد عمر زيد الكيالني15614

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت برهان الدين حسني عبد الفتاح نور16786

شركة عمر ابو حليمة وأوالده 17939

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد181006

شركة الدراس للمقاوالت 191026

مؤسسة الشامي الهندسية/ شركة ابراهيم فيليب الشامي وشركاه 201046

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

شركة منير العلي وأوالده 221172

شركة الوجيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م231272

اقطار للمقاوالت االنشائية 241353

جهشان للهندسة واملقاوالت شركة برفيليوس جهشان ذ.م.م251362



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 213

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة شامي والعدوان القارب للمقاوالت 512139

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية شركة نزار احلوامدة وشركاه 522177

شركة اللمسة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م532240

شركة املجره اخلضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م542281

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ.م.م552327

شيحة للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعبادة شيحة562358

شركة فوزي الفسفوس وشريكه املجسات للمقاوالت 572476

شركة املنشار املاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م582513

شركة السارية ملقاوالت الكهرباء وامليكانيك ذ.م.م592573

شركة الفريد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م602632

شركة العربية الرومانية للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م612685

شركة الشيار لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م622688

شركة الفائقة للمقاوالت ذ.م.م632857

شركة املعايطة والسكر الكانون للمقاوالت االنشائية 642949

شركة الريحان للمقاوالت ذ.م.م 652969

شركة الدانة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م662989

شركة املهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م673066

شركة كونزيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م683098

شركة املراقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م693130

شركة ريالينس للمقاوالت ذ.م.م703201

شركة احلقل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م713235

شركة تركيبات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م723245

شركة محمد وبشار الطراونة املعنى العمال املقاوالت االنشائية 733247

شركة لوجانو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م743268

شركة سعد مرشد الردايدة وشريكه املرجتى للمقاوالت 753286

شركة الصفوة العمال الكهروميكانيك واملقاوالت ذ.م.م763361

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م773478

شركة عالء حمدان وشركاه 783539

شركة امين ابو حسني وشركاه امين ابو حسني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م793540

شركة الطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م803620

شركة املصادر اخلضراء ملقاوالت الكهروميكانيك ذ.م.م 813624

نور احلق للمقاوالت االنشائية 823643

شركة سما قباطية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م833647

شركة اجلابر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م843666

شركة ميم ميم سني للمقاوالت ذ.م.م853698

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 212

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت كمال عبد اهلل تيم احلسن161025

شركة فايز اجلندي وشركاه171109

املؤسسة األردنية للكهروميكانيك سمير محمود ابراهيم احلوراني 181371

شركة رامي زيادين وشركاه رامي زيادين وشركاه للمقاوالت 191416

التقنية احلديثة للبناء شركة سمير محمود خلف وشركائه201447

مؤسسة احتاد املهندسني للهندسة واالنشاءات شركة رائد ومحمد القطامني211483

شركة احلجة وهاها مسؤسة سبتي للمقاوالت ذ.م.م221502

شركة خالد وفيصل املرايات 231567

مكتب املهندس صفوان عرعر / صفوان شحادة عبد الرزاق عرعر 241636

شركة موسى الشلبي وشركاه مؤسسة موسى الشلبي وشركاه251691

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه 261702

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة صبري عبد اهلل محمود حسني271705

شركة محمد صبحي ابو راضي وشركاه شركة الديرة للمقاوالت 281736

مؤسسة الشبكة للمقاوالت هيثم جودت حسن البهلوان 291750

مجموعة املالك للكهروميكانيك شركة التل والشربجي301765

مؤسسة الطف للمقاوالت باسم فخري عوض ابو طالب311784

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته321790

شركة االنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م331791

شركة درويش بسيسو وشركاه 341826

شركة السرى للمقاوالت املتكاملة ذ.م.م351834

شركة صابر احلوامتة وشركه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 361846

مؤسسة فضل هناندة للمقاوالت فضل محمد علي هناندة371864

شركة داوود والزواوي النقدية املتجددة للمقاوالت 381872

شركة احللقة للمقاوالت ذ.م.م اجيال للهندسة391876

شركة صالح احلسني ودالل احلسني باب العامود للهندسة واملقاوالت401883

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م الفلوجة للمقاوالت411896

 عمر علي محمود البواعنة مؤسسة حرميا للمقاوالت 421915

النعمان للمقاوالت رامي نعمان صالح ابو طربوش431919

شركة النخيل للمقاوالت ذ.م.م441920

شركة نصر ومنذر عودة عوادة اخوان للمقاوالت 451967

مؤسسة امجد عليان للمقاوالت / امجد موسى ابراهيم عليان461985

 شركة امليره لتكنولوجيا املياه ذ.م.م471998

شركة نظام ابو فارس وشريكه نظام ابو فارس للمقاوالت الهندسية482084

شركة عبد اهلل البيايضة وشركاه الغدير للمقاوالت االنشائية 492088

شركة حسام سعادة وشريكه502111



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 213

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة شامي والعدوان القارب للمقاوالت 512139

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية شركة نزار احلوامدة وشركاه 522177

شركة اللمسة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م532240

شركة املجره اخلضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م542281

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ.م.م552327

شيحة للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعبادة شيحة562358

شركة فوزي الفسفوس وشريكه املجسات للمقاوالت 572476

شركة املنشار املاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م582513

شركة السارية ملقاوالت الكهرباء وامليكانيك ذ.م.م592573

شركة الفريد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م602632

شركة العربية الرومانية للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م612685

شركة الشيار لالنشاءات واملقاوالت ذ.م.م622688

شركة الفائقة للمقاوالت ذ.م.م632857

شركة املعايطة والسكر الكانون للمقاوالت االنشائية 642949

شركة الريحان للمقاوالت ذ.م.م 652969

شركة الدانة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م662989

شركة املهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م673066

شركة كونزيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م683098

شركة املراقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م693130

شركة ريالينس للمقاوالت ذ.م.م703201

شركة احلقل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م713235

شركة تركيبات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م723245

شركة محمد وبشار الطراونة املعنى العمال املقاوالت االنشائية 733247

شركة لوجانو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م743268

شركة سعد مرشد الردايدة وشريكه املرجتى للمقاوالت 753286

شركة الصفوة العمال الكهروميكانيك واملقاوالت ذ.م.م763361

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م773478

شركة عالء حمدان وشركاه 783539

شركة امين ابو حسني وشركاه امين ابو حسني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م793540

شركة الطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م803620

شركة املصادر اخلضراء ملقاوالت الكهروميكانيك ذ.م.م 813624

نور احلق للمقاوالت االنشائية 823643

شركة سما قباطية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م833647

شركة اجلابر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م843666

شركة ميم ميم سني للمقاوالت ذ.م.م853698

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 212

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت كمال عبد اهلل تيم احلسن161025

شركة فايز اجلندي وشركاه171109

املؤسسة األردنية للكهروميكانيك سمير محمود ابراهيم احلوراني 181371

شركة رامي زيادين وشركاه رامي زيادين وشركاه للمقاوالت 191416

التقنية احلديثة للبناء شركة سمير محمود خلف وشركائه201447

مؤسسة احتاد املهندسني للهندسة واالنشاءات شركة رائد ومحمد القطامني211483

شركة احلجة وهاها مسؤسة سبتي للمقاوالت ذ.م.م221502

شركة خالد وفيصل املرايات 231567

مكتب املهندس صفوان عرعر / صفوان شحادة عبد الرزاق عرعر 241636

شركة موسى الشلبي وشركاه مؤسسة موسى الشلبي وشركاه251691

شركة صالح خلف احلجاج وشركاه 261702

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة صبري عبد اهلل محمود حسني271705

شركة محمد صبحي ابو راضي وشركاه شركة الديرة للمقاوالت 281736

مؤسسة الشبكة للمقاوالت هيثم جودت حسن البهلوان 291750

مجموعة املالك للكهروميكانيك شركة التل والشربجي301765

مؤسسة الطف للمقاوالت باسم فخري عوض ابو طالب311784

الشركة العمرية للمقاوالت شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته321790

شركة االنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م331791

شركة درويش بسيسو وشركاه 341826

شركة السرى للمقاوالت املتكاملة ذ.م.م351834

شركة صابر احلوامتة وشركه الطريق السريع للمقاوالت االنشائية 361846

مؤسسة فضل هناندة للمقاوالت فضل محمد علي هناندة371864

شركة داوود والزواوي النقدية املتجددة للمقاوالت 381872

شركة احللقة للمقاوالت ذ.م.م اجيال للهندسة391876

شركة صالح احلسني ودالل احلسني باب العامود للهندسة واملقاوالت401883

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م الفلوجة للمقاوالت411896

 عمر علي محمود البواعنة مؤسسة حرميا للمقاوالت 421915

النعمان للمقاوالت رامي نعمان صالح ابو طربوش431919

شركة النخيل للمقاوالت ذ.م.م441920

شركة نصر ومنذر عودة عوادة اخوان للمقاوالت 451967

مؤسسة امجد عليان للمقاوالت / امجد موسى ابراهيم عليان461985

 شركة امليره لتكنولوجيا املياه ذ.م.م471998

شركة نظام ابو فارس وشريكه نظام ابو فارس للمقاوالت الهندسية482084

شركة عبد اهلل البيايضة وشركاه الغدير للمقاوالت االنشائية 492088

شركة حسام سعادة وشريكه502111



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 215

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة الناتو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م133128

شركة اعمدة رم للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 143325

شركة احلرة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م153433

شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م163436

شركة سامي السماوي ومحمد العمري منيرفا للمقاوالت 173503

شركة الطاقة اخلضراء للمقاوالت ذ.م.م183532

مؤسسة تامر اعومير الهندسية للمقاوالت وامليكانيكية واالنشائية تامر عرفات محمد اعومير193537
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مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية 61174

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية / باسم يوسف حمدان احلمدان71211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء81268

شركة خليل املالطي وشريكه91423

شركة محمد ابو الرب وشريكته 101498

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة111695

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 121824

مؤسسة التطبيقات احلديثة للمقاوالت / عبد احملسن فوزي عبد احملسن ابو خمسة132058
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شركة اهداف للمقاوالت ذ.م.م42395

جفرا للهندسة واملقاوالت ياسني عبد الرحمن ياسني ابو الرب52469

شركة املقاول للتعهدات ذ.م.م62549

مؤسسة فارس عالن للمقاوالت االنشائية فارس سعيد ذي بعالن 72810

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

مؤسسة امجد سليمان للمقاوالت امجد محمد صابر احمد سليمان92977

مؤسسة كمال الزغول للمقاوالت والكهروميكانيك كمال فواز مصطفى الزغول102991

شركة املقاولون املتخصصون ذ.م.م113035

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

شركة الناتو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م133128

شركة اعمدة رم للمقاوالت الهندسية ذ.م.م 143325

شركة احلرة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م153433

شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م163436

شركة سامي السماوي ومحمد العمري منيرفا للمقاوالت 173503

شركة الطاقة اخلضراء للمقاوالت ذ.م.م183532

مؤسسة تامر اعومير الهندسية للمقاوالت وامليكانيكية واالنشائية تامر عرفات محمد اعومير193537

شركة احمد ابو مصطفى وشريكه كلفن للمقاوالت االنشائية 203636

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

شركة ايليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223725

شركة املصداقية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م233852

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

تخصص ميكانيك                        الفئة الرابعة العدد الكلي )2(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة اتالند للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13631

شركة رامي حسن وعامر الوظائفي الصهيل الهندسية للمقاوالت 23738

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

مؤسسة رائد عالن الهندسية للمقاوالت رائد جمال عالن حمد2444

مؤسسة اخلاروف لالبنية واملقاوالت شركة احمد اخلاروف وجمال الشوابكة3536

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 41127

مؤسسة املنار العربي للصيانة والتعهدات سعيد عبد الرحمن محمود القواسمي 51173

مؤسسة النهوض لالنشاءات الهندسية مصطفى عبد الرحمن عبد القادر عطية 61174

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائية / باسم يوسف حمدان احلمدان71211

مؤسسة الشرفاء الهندسية - شركة معتز ومعني واشرف الشرفاء81268

شركة خليل املالطي وشريكه91423

شركة محمد ابو الرب وشريكته 101498

شركة هشام مراد وشركاه الرفيق لالبنية واملقاوالت العامة111695

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 121824

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

شركة النجوم الزرقاء للطاقة اخلضراء ذ.م.م863721

شركة مهند ورائد محمود873731

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م883748

شركة العاليات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م893752

شركة املتجددة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م903787

شركة احلس الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م913792

شركة تكوين للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م923801

شركة االنيا للمقاوالت  ذ.م.م933854

شركة االعمال القياسية للمقاوالت ذ.م.م943899

تخصص ميكانيك                 الفئة األولى العدد الكلي )2(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة فهد الهلسة وجوهر كبوشي11848

شركة الشرق األدنى لاللكتروميكانيك22141

تخصص ميكانيك                الفئة الثانية العدد الكلي )1(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م13835

تخصص ميكانيك                الفئة الثالثة العدد الكلي )24(      
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تخصص معاجلة وحتليه مياه الشرب                       الفئة 0 العدد الكلي )4(      

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد11006

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 21031

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م31793

شركة نصر ارشيدات وأوالده ذ.م.م41955

العدد الكلي )41(               تخصص مياه وصرف الصحي                          الفئة األولى

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

الشركة الوطنية للهندسة114

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية 359

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

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت 573

شركة فرحان وفؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤهم675

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م776

شركة الهندسة املدنية ذ.م.م8115

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م9140

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م10144

شركة املشاريع املتحدة11155

شركة عيسى بوشة وشركاه مؤسسة بوشه للمقاوالت 12161

شركة حيمور ابناء عمر وشريكهم ذ.م.م13184

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م14185

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي15214

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية 16233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م17245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ.م.م18262

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات 19268

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

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

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م22281

شركة اجلعفر للتعهدات ذ.م.م23292

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة شركة احمد فارس املوسى وشركاه24306

 شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ.م.م25329

الشركة االردنية الحتاد املقاولني ذ.م.م26353

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

شركة احللحلولي والطراونة 152464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية 162574

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه 172778

شركة االداء النقدية للخدمات الهندسية ذ.م.م182779

شركة وضاح الشرابي وشريكته أويال للمقاوالت 192889

شركة ربحي احمد اليعقوب وشركاه / روتيل للمقاوالت االنشائية202916

شركة االنظمة الصوتية للمقاوالت ذ.م.م212951

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223156

شركة بدر اجلديدة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م233215

شركة االفكار املتناسقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م243516

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابو حليمة اخوان139

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة262

شركة دار اخلبرة للمقاوالت ذ.م.م376

شركة مكتب اخلدمات الفنية ذ.م.م4140

شركة مدانات للتعهدات ذ.م.م5144

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده6154

شركة املشاريع املتحدة 7155

مؤسسة البير السروجي للمقاوالت البير ايوب داهود السروجي8214

شركة املوحدة لالنشاءات الهندسية ذ.م.م9233

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

شركة الكونكورد لالنشاءات ذ.م.م11281

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت  ذ.م.م12329

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م13624

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م141704

شركة جبل طارق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م151793

شركة نصر ارشيدات واوالده161955

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه وكيلة للمقاوالت 171981

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة ابناء خلف الطراونة193

ابو سعد للهندسة والتعهدات شركة عمر ابو سعد واوالده2154

شركة غازي حمدان وشريكه 3157

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسية ذ.م.م4217

القدس للصناعة واالنشاءات شركة القرنة وسالمة وشركاهم5426

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه 6441

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

مؤسسة جرار للمقاوالت ناصر علي حسن جرار 8529

مؤسسة كروان للمقاوالت شركة جوزيف هالل وشركاه9647

مكتب مصعب للتعهدات خالد حسن محمد ابو نواس10910

مكتب مناع للتعهدات علي احمد محمود مناع11922

شركة احمد داود الطراونة واوالده 121007

املؤسسة العصرية لالنظمة االنشائية هاني نهار ميخائيل السمارنة131022

مؤسسة اليعقوب للمقاوالت 141031

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه 151127

مؤسسة القرار االردنية للمقاوالت شركة ورثة هاني النسور161130

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

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده 181333

شركة عياد استبيان وشركه مؤسسة استبيان للهندسة واملقاوالت العامة191509

مؤسسة املنجل للمقاوالت شركة الزعاترة والنجار201534

شركة احمد حيمور وشركاه 211585

مؤسسة سبا للمقاوالت / شركة محمود العسولي وشريكته 221680

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر231697

شركة نبيل وخليل خضر / عبوش للمقاوالت 241764

سهول رافات للمقاوالت االنشائية 251824

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية فؤاد نوح سليمان عيسى 261839

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية 271858

شركة فراس حمدان وشريكه 282169

شركة محمود الهمشري واوالده شركة التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية 292228

شركة صالح البستنجي وشركاه النبع الصايف للمقاوالت 302356

شركة عاصم الطراونة وشركاه 312567

شركة وادي الطواحني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م322659

النشامى للمقاوالت االنشائية شركة رائد حماد وهاني خليل 332766

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م343156

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

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م28624

شركة االوسط للمقاوالت ذ.م.م29748

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية شركة حسني محمود العرموطي وشريكه 30998

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت محمد عزمي عبد احلميد داري مجاهد311006

شركة الدراس للمقاوالت 321026

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

شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه ذ.م.م341334

شركة منر اللوزي وشركاه شركة منر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة351384

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه مؤسسة مناصرة للمقاوالت االنشائية 361649

شركة املسار املتحدة للمقاوالت 371704

شركة محمد صبحي ابو راضي وشركاه / شركة الديرة للمقاوالت 381736

شركة ابناء علي الزعبي 391786

الشركة العمرية للمقاوالت / شركة محمد ابراهيم عبد القادر وشريكته 401790

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية 413292

تخصص مياه وصرف الصحي              الفئة الثانية  العدد الكلي )18(       

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة االنشاءات الفنية العربية184

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

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت3156

شركة محمد احمد ابو عيشة واخوانه للمقاوالت 4207

شركة صخر للتعهدات العامة ذ.م.م5431

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ.م.م6472

شركة املجموعة الهندسية للبناء والتكنولوجيا ذ.م.م7503

مؤسسة روزان للمقاوالت احمد يوسف محمد عبد القادر8664

مؤسسة هبة الهندسية شركة جمال وجورج قموة وشركاهم9756

شركة محمود داود الطراونة وشركاه10894

شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م111158

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية شركة صالح نزال وعلي احلسن 121559

مؤسسة الشهداء الهندسية للمقاوالت شركة كمال الصوري وشركاه131632

مؤسسة وردان للهندسة واملقاوالت / شركة ناصر بحر وشريكته 141662

شركة فاز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م151665

شركة سفيان الناصر وأوالده161825

شركة محمد الرياطي وشركائه الشهامة للمقاوالت االنشائية 171912

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

الرئيس للمقاوالت شركة محمود ابو قلة وشركاه 351311

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 361360

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

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م381464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق 391487

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت 401500

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م411503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت زايد محمود عبد الرحمن زايد421525

مؤسسة جاسر ومحمد للمقاوالت شركة ورثة جاسر محمد احلاج ياسني صالح431590

بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوثل للمقاوالت 441602

شركة عماد جرادات وشركاه افنان للمقاوالت االنشائية 451611

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه 461616

مؤسسة ابو عيدا للمقاوالت شركة ثابت ووليد ابو غيدا471640

شركة محمد العتوم واوالده 481674

شركة موسى الشلبي وشركاه 491691

شركة مصطفى واحمد الغاوي شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت 501727

شركة احمد احملاسنة وشركاه 511743

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

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

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

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

الغربال للمقاوالت االنشائية شركة عبد السالم احمد الزعبي وشركاه 561924

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية 571982

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م581991

شركة جبريل املصري وشريكه/ لؤي للمقاوالت592004

محمد توفيق علي ابو عني اغادير للمقاوالت االنشائية602072

شركة احمد الشويالت واخوانه612094

شركة احمد املرايات وشركاه روابي الطفيلة للمقاوالت 622112

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه632124

شركة محمد عبد الهادي وعبد الناصر الزهور واخلندق للمقاوالت االنشائية642143

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية يحيى محمد حسن جربوع652148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت عادل احمد محمد الزيادات662160

مؤسسة امين العمارنة للمقاوالت االنشائية امين ابراهيم سليم العمارنة672227

شركة الزعاترة واملومني682245

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

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

العصر للتعهدات شركة صادق حسني واوالده119

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت حسني محمد حسن ابو عاصي220

شركة ممدوح فندي غرايبة وشركاه 338

شركة عدنان كريشان واوالده 4136

شركة الزوايدة واحلنيطي اردال للهندسة واملقاوالت 5179

شركة منصور عيسى العقايلة وشريكه 6181

شركة حسن الطراونة واوالده حسن الطراونة واوالده للمقاوالت 7243

شركة اليف ابو نواس واوالده 8257

شركة احللبوني للتعهدات ذ.م.م9318

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

مؤسسة االفق الهندسية للمقاوالت فائق فريد عواد قموه11371

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية شركة عارف البرغوثي وشريكه 12377

مؤسسة غامن للمقاوالت شركة سيد الكوز وشركاه 13499

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات شركة الطعاني وشديفات 14633

شركة عثمان وشاحي وشركاه 15665

مؤسسة العجور الهندسية واملقاوالت محمد احمد سليمان بني مصطفى 16727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت 17740

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة 18787

شركة علي صالح الطراونة واوالده الفال للمقاوالت االنشائية 19792

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه20815

شركة املهندس للمقاوالت ذ.م.م21823

شركة خلدون الصرايرة وشريكه / روابي الكرك للمقاوالت االنشائية 22832

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه 23850

مكتب العارضة للمقاوالت معروف حسن القاسم الغنامي 24859

العقد للمقاوالت 25904

شركة عمر ابو حليمة واوالده 26939

شركة ورثة امجد املدانات / االقواس الهندسية للمقاوالت 27947

شركة عامر عبد السالم دبش واوالده 28974

شركة سمير خشان وشركاه 29985

شركة بابل للمقاوالت ذ.م.م30986

شركة محمد القرعان وعامر خريشة مؤسسة النرجس للمقاوالت 311212

شركة رشدي عبد الواحد ومحمود عناية مؤسسة املدار الهندسية للمقاوالت 321237

شركة جودت الزيادين وشركاه 331238

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

شركة فتحي احلسن وشركاه املؤسسة الثنائية للمقاوالت 361360

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

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م381464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات عبد االله عريف عارف الرشق 391487

شركة ابراهيم وأوس حامد السعيد للبناء واملقاوالت 401500

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م411503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت زايد محمود عبد الرحمن زايد421525

مؤسسة جاسر ومحمد للمقاوالت شركة ورثة جاسر محمد احلاج ياسني صالح431590

بالل عارف مصطفى ابو رعد مؤسسة املوثل للمقاوالت 441602

شركة عماد جرادات وشركاه افنان للمقاوالت االنشائية 451611

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه 461616

مؤسسة ابو عيدا للمقاوالت شركة ثابت ووليد ابو غيدا471640

شركة محمد العتوم واوالده 481674

شركة موسى الشلبي وشركاه 491691

شركة مصطفى واحمد الغاوي شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت 501727

شركة احمد احملاسنة وشركاه 511743

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

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

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

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

الغربال للمقاوالت االنشائية شركة عبد السالم احمد الزعبي وشركاه 561924

شركة صالح اخلطيب وسامر النمري الرحى للمقاوالت االنشائية 571982

شركة املزار للمقاوالت ذ.م.م581991

شركة جبريل املصري وشريكه/ لؤي للمقاوالت592004

محمد توفيق علي ابو عني اغادير للمقاوالت االنشائية602072

شركة احمد الشويالت واخوانه612094

شركة احمد املرايات وشركاه روابي الطفيلة للمقاوالت 622112

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه632124

شركة محمد عبد الهادي وعبد الناصر الزهور واخلندق للمقاوالت االنشائية642143

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية يحيى محمد حسن جربوع652148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت عادل احمد محمد الزيادات662160

مؤسسة امين العمارنة للمقاوالت االنشائية امين ابراهيم سليم العمارنة672227

شركة الزعاترة واملومني682245

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

شركة الوثبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1063019

مؤسسة املتفتح للمقاوالت االنشايئة / هيثم عبد العزيز ارشود الرواشدة1073057

شركة بصبوص وشريكه 1083062

شركة العطاونة وعلقم1093077

شركة املطر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1103142

شركة احللول الذكية للمقاوالت ذ.م.م1113145

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

مؤسسة األريس للمقاوالت عماد محمد علي ابو نواس 1133196

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

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه 1153210

شركة سامي هبارنة وشركاه / اصداء الوطن للمقاوالت االنشائية 1163272

شركة تكنولوجيا املياه للمقاوالت ذ.م.م1173274

مؤسسة غيث محافظة للمقاوالت االنشائية غيث نواف محمد محافظة1183309

مؤسسة دادونيا للمقاوالت عامر سليم محمود الصمادي1193322

شركة املنتدى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1203324

شركة دار املجد للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م1213386

شركة محمد ولؤي الرميوني وشريكتهم ميشع للمقاوالت االنشائية 1223397

شركة نبيل جاد اهلل حجازين وشركاه ياجوز للمقاوالت االنشائية 1233407

شركة رأفت الطراونة وعامر البالونة 1243412

مؤسسة احمد احلياري للمقاوالت االنشائية احمد سعيد احمد احلياري1253415

شركة الرؤيا الهندسية احلديثة للمقاوالت ذ.م.م1263432

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

شركة زيد احلديدي ومروان الربيع / املنافسون للمقاوالت االنشائية 1283487

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م1293492

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

شركة ابو خديجة وشريكه 1313518

شركة محمد عبد الغفور اخلزعلي وشريكه 1323527

شركة احلياري والزعبي 1333546

مؤسسة البرقان للمقاوالت / باسم حنا سلمان البرقان 1343569

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

شركة ابراهيم النعانعة وشريكه الصفا للمقاوالت االنشائية 1363573

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1373577

شركة جهاد القطاونة وشريكه / جهاد القطاونة وشريكه للمقاوالت 1383621

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

شركة قصور االردن للمقاوالت ذ.م.م712282

شركة علي عبد الرحمن خزاعلة وشريكه / سحم للمقاوالت االنشائية722305

ابناء صبحي سعدية للمقاوالت / شركة محمد سعدية وشركاه732326

شركة عبد اهلل النسور وشريكته / الطواف للمقاوالت742434

شركة ابو شلقة وشركاه انور ابو شلفة وشركاه للمقاوالت االنشائية 752436

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل 762437

خطوات للمقاوالت االنشائية وليد حسن عبد اهلل نوافلة772478

القسورة للمقاوالت االنشائية شركة محمد احلديدي وشريكته 782483

مؤسسة رائد الشويخ للمقاوالت االنشائية 792531

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية عزام عبد الغني اسماعيل النمر 802547

شركة النورين للمقاوالت ذ.م.م812559

شركة عمر العمري وشريكه822605

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ.م.م832618

شركة سعد واحمد غنيمات / غنيمات للمقاوالت 842636

شركة عزام العطاونة وشركاه / العزام للمقاوالت 852641

شركة هزار للمقاوالت االنشائية / شركة ناديجدا رخمانايا وشريكها862668

شركة معان للمقاوالت ذ.م.م872677

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م882688

يثرب للمقاوالت االنشائية / شركة احمد سالم احلسنات وشركاه 892692

شركة الصداقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م9029695

شركة التفوق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م912703

الشوباش للمقاوالت جمال عبد الفتاح الشهاب الشهاب922755

شركة سليمان الصقر وشركيه الصفائح للمقاوالت932756

شركة احلياري والرشيد العامرية للمقاوالت االنشائية 942784

مؤسسة املهندس محمد مجلي البيايضة للمقاوالت االنشائية محمد مجلي ابراهيم البيايضة952793

شركة األعمدة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م962797

مؤسسة سهيل حداد للمقاوالت / سهيل رشدي فرحان حداد972803

شركة فكتوريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م982808

شركة جمال عبد اهلل السودة وشريكه992813

شركة محمد عبد العزيز وشريكه 1002845

شركة ابراهيم وزان ابو سماقة وشركاه ركن البقاء للمقاوالت االنشائية 1012876

املسرى للهندسة واملقاوالت عبد الكرمي عواد ماضي الغويري1022886

مؤسسة محمد جنيب ابو زيتون للمقاوالت االنشائية 1032931

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت صايل عبد الهادي محمد ابو عليا1042953
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شركة خالد عناد القيسي ورافت  عناد القيسي مؤسسة املقاول االردني للمقاوالت وأعمال البناء401661

مؤسسة الرفاء ملقاوالت االنشائية صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري411672

شركة زاهي للتعهدات شركة ورثة احمد سليمان ابراهيم الشامي421701

شركة محمد حسني حوامدة وشركاه431703
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شركة محمد وعارف سلمي الكوز وشركائهم8364
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شركة عبد اهلل حماد الهواملة وشركاه 792262
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شركة عوض وابراهيم النوايسة922782

شركة العجو وحسن932789

شركة عارف ومحمد اليف942830

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

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

مؤسسة هال للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داود عضيبات 972936

شركة حسن الياسني وشريكه 982997

مؤسسة عادل محمد الصرايرة للمقاوالت عادل محمد عبد اهلل الصرايرة993063

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

جودين العاملية للمقاوالت 1013108

شركة منذر املناصير وشركاه 1023116

مؤسسة سامي نعيم صنوبر للمقاوالت سامي نعيم يعقوب صنوبر1033139

شركة غيث العموش وشريكه دانا للمقاوالت االنشائية 1043184

شركة يزيد حسن اخلاليفة وشريكته / ميريانا للمقاوالت االنشائية 1053220

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

شركة خلدون املناصير وشريكه 1073270

الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية1083282

خلف الدرابكة للمقاوالت االنشائية خلف ابراهيم خلف الدرابكة1093294

مؤسة النطاق للمقاوالت االنشائية عطا اهلل محمد علي السلمان 1103340

مؤسسة كينونة للمقاوالت حسام عثمان محمد وشاحي 1113346

شركة هال األردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1123349

شركة جبال الشراء للمقالع والكسارات ذ.م.م1133358
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شركة حتمل اخوان للتعهدات561892
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مؤسسة الدرر للمقاوالت االنشائية سليمان فالح عواد القضاة581932

مؤسسة الصالح للتعهدات خالد داود محمد صالح591948
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شركة عالء العزة وشركاه البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك712065

شركة ايجه للمقاوالت ذ.م.م722069
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شركة نوفان املناعسة وشريكته 752120

شركة الرباعية للتعهدات 762129

شركة مصطفى عبابنة وشريكه 772142

نبع اجلادور للمقاوالت شركة عمر النسور وشريكه 782224
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مؤسسة علي العلوان للمقاوالت االنشائية علي عبد الكرمي فهد العلوان1173413

شركة محمد حسن عبد القادر وشريكته هيا للمقاوالت االنشائية 1183430

مؤسسة ابو دلو الهندسية / رلى احمد عبد النعيم ابو دلو1193446

شركة اسماعيل محمود البحيري وشريكه / اسماعيل محمود البحيري وشريكه 1203481

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي 1213501
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ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية محمد احمد خليف املرايات 1283576

المدا للمقاوالت االنشائية امجد علي رجا احلنيطي 1293578

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني نزيه محمد ابراهيم الطعاني1303588

شركة دائمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313590

شركة محمد الشامي وشريكه 1323598

شركة سامي احلناينة وشريكه 1333611

شركة عبد الرحيم محمد احلوري وشركاه 1343632

شركة ابراهيم الرحاحلة وشريكته روابي الصافح للمقاوالت االنشائية1353635

مؤسسة عبد اهلل الربعي للمقاوالت عبدا هلل عوض اشتيوي الربعي 1363642

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1373648

شركة سرى وسهل املبيضني سرى وسهل للمقاوالت االنشائية 1383660

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

مؤسسة سعود املساعيد للمقاوالت االنشائية سعود طالل سعود املساعيد1403755

مكتب زياد هرماس زياد عبد املعطي حسن هرماس 1413773

شركة غسان محمد واحمد الغرايبة املسرب للمقاوالت االنشائية 1423774

شركة حسني احلوامدة واوالده 1433798

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م1443806

شركة بسام بني عامر وشريكه1453815

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1463858

شركة علي نايف اخلليل وشركاه 1473891



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 229

اإلستشاريون المؤهلون لدى الدائرة 
حسب المجال والفئة

الفصـل الثامن

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 228

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

شركة عمر ابو صبحية وشريكته ابو صبحية للمقاوالت 1143365

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م1153390

شركة محمد عايش ابو محسن وشريكه 1163402

مؤسسة علي العلوان للمقاوالت االنشائية علي عبد الكرمي فهد العلوان1173413

شركة محمد حسن عبد القادر وشريكته هيا للمقاوالت االنشائية 1183430

مؤسسة ابو دلو الهندسية / رلى احمد عبد النعيم ابو دلو1193446

شركة اسماعيل محمود البحيري وشريكه / اسماعيل محمود البحيري وشريكه 1203481

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي 1213501

مؤسسة محمد احلمود للمقاوالت / محمد حمود طه احلمود 1223505

مؤسسة عليان الهروط للمقاوالت عليان خلف خليف الهروط1233511

شركة فواز الزريقات وشريكه 1243512

مؤسسة عالء خرمه للمقاوالت االنشائية عالء رضوان يوسف خرمة1253523

شركة سليمان محمد العمايرة وشريكه 1263563

شركة فراس محمد الرجوب وشركاه اريبوس للمقاوالت االنشائية1273565

ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية محمد احمد خليف املرايات 1283576

المدا للمقاوالت االنشائية امجد علي رجا احلنيطي 1293578

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني نزيه محمد ابراهيم الطعاني1303588

شركة دائمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1313590

شركة محمد الشامي وشريكه 1323598

شركة سامي احلناينة وشريكه 1333611

شركة عبد الرحيم محمد احلوري وشركاه 1343632
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شركة حسني احلوامدة واوالده 1433798
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اإلستشاريون املؤهلون لدى الدائرة حسب املجال والفئة لعام 2018

املجال والفئةإسم اإلستشاريرقم التأهيل

دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة1
أبنية بالفئة األولى )أ(

هندسة متخصصة - تخطيط املدن بالفئة األولى
هندسة متخصصة - الهندسة اإلدارية بالفئة األولى

شركة بيطار مهندسون مستشارون ذ.م.م9
أبنية بالفئة األولى )أ(

طرق بالفئة األولى )ب(
بيئة بالفئة األولى

13”ACE“ املكتب الهندسي اإلستشاري العاملي
أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(

دار الهندسة -األردن- للتصميم واإلستشارات الفنية17

أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

شركة الدار العربية للهندسة20
أبنية بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

أبنية بالفئة األولى )ب(مؤسسة منار مهندسون ومستشارون23

أبنية بالفئة األولى )أ(مكتب وهيب مدانات24

اإلئتالف لإلستشارات الهندسية25
أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(

26
مكتب صبح لإلستشارات الهندسية

)األوائل لإلستشارات الفنية والهندسية(

أبنية بالفئة األولى )أ(
مياه وصرف صحي بالفئة الثالثة

شركة ركن الهندسة27
أبنية بالفئة األولى )أ(

طرق بالفئة الثانية
مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(

شركة سيجما مهندسون مستشارون29

أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
هندسة متخصصة - تخطيط املدن بالفئة األولى

بيئة بالفئة األولى

شركة املستشار للهندسة39

أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

طرق بالفئة األولى )أ(مركز اإلستشارات الهندسية40
مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(

شركة إحتاد املستشارين للهندسة والبيئة ذ.م.م42

أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

هندسة متخصصة - تخطيط مدن بالفئة األولى

أبنية بالفئة األولى )أ(شركة اإلطاللة لإلستشارات الهندسية ذ.م.م52

أبنية بالفئة األولى )أ(مكتب الصخرة املشرفة مهندسون مستشارون71
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املجال والفئةإسم اإلستشاريرقم التأهيل

مكتب نزيه تيسير سليمان القاق الهندسي187
هندسة متخصصة - اخلدمات الهندسة امليكانيكية للمباني بالفئة األولى 

)ب(
هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة األولى )ب(

أبنية بالفئة األولى )أ(شركة سمات لإلستشارات الهندسية188

أبنية بالفئة األولى )أ(شركة أرابتك جردانة للبيئة املبنية189

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة190
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة األولى )ب(مكتب أساس للهندسة191

بيئة بالفئة األولىشركة البدائل املستدامة لإلستشارات البيئية192

193
شركة أمتار الهندسية

أبنية بالفئة الثانية

استطالع موقع بالفئة األولى )أ(املركز العربي للدراسات الهندسية / عّمان1002
فحص املواد بالفئة األولى )أ(

استطالع موقع بالفئة األولى )أ(املركز الدولي للدراسات الهندسية اجليولوجية / عّمان1006
فحص املواد بالفئة األولى )ب(

فحص املواد بالفئة الثانيةمكتب كراسنة الهندسي / إربد1013

استطالع موقع بالفئة األولى )ب(مختبرات األردن الفنية الهندسية / عّمان1016
فحص املواد بالفئة األولى )ب(

استطالع موقع بالفئة الثانيةاملختبرات الهندسية احلديثة / عّمان1017
فحص املواد بالفئة األولى )ب(

فحص املواد بالفئة األولى )ب(مركز ماس للفحوصات الهندسية / عّمان1018

مختبرات اجلنوب الهندسية لفحص التربة / الكرك1019
استطالع موقع بالفئة األولى )ب(

فحص املواد بالفئة األولى )ب(

استطالع موقع بالفئة األولى )ب(مكتب احملور الهندسي للدراسات / عّمان1020
فحص املواد بالفئة األولى )ب(

فحص املواد بالفئة األولى )ب(شركة كورنثي لإلستشارات الهندسية / عّمان1038
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املجال والفئةإسم اإلستشاريرقم التأهيل
أبنية بالفئة األولى )أ(ركن األردن لإلستشارت الهندسية91

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب التصميم البيئي لإلستشارات الهندسية94

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب املهندس علي أبو عنزة96

أبنية بالفئة األولى )ب(شركة مكتب جمال الشخشير لإلستشارات الهندسية وتخطيط املدن100

أبنية بالفئة الثانيةمؤسسة اجلذور للهندسة102

أبنية بالفئة األولى )ب(دار التخطيط لإلستشارات الهندسية109

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب ديران ومصري مهندسون مستشارون114

بيئة بالفئة األولىمكتب الشامل للهندسة129

أبنية بالفئة األولى )أ(شركة سبيل الهندسة ذ.م.م140

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة األولى )أ(املشاركون لألبحاث والتصميم - درب 144
هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )أ(

147”ECO“  بيئة بالفئة األولىاإلجتاهات اجلديدة لإلستشارات ذ.م.م

أبنية بالفئة األولى )أ(الباحة لإلستشارات الهندسية150

أبنية بالفئة األولى )ب(دارة عمان العربية للهندسة154

بيئة بالفئة األولىالروابي إلستشارات البيئة والطاقة157

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(الشرق لإلستشارات و التصاميم الهندسية159

هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )أ(مكتب فارس زرو وفارس عبد الرحمن خليل ذ.م.م161

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة مهندسون مستشارون162
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

165”UCS“ كهروميكانيك بالفئة األولىالعامة لإلستشارات الهندسية

أبنية بالفئة الثانيةاملختصون للتصميم الهندسي166

أبنية بالفئة األولى )أ(الناصر مهندسون استشاريون168
هندسة متخصصة - تصميم داخلي بالفئة األولى

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب فارس بقاعني الهندسي172
الهندسة املتخصصة - تصميم داخلي بالفئة األولى

بيئة بالفئة الثانيةحمى إلستشارات البيئة واإلدارة174

شركة املستقبل لإلستشارات الهندسية والبيئية175

أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

أبنية بالفئة األولى )ب(مؤسسة الطراونة الهندسية177

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة األولى )ب(ميسم معماريون ومهندسون178
هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )ب(

أبنية بالفئة الثانيةشركة املهندس للعمارة احلديثة واإلستشارات182

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة الثانيةالدسوقي لإلستشارات الهندسية183
هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة الثانية

بيئة بالفئة األولىالشركة احلديثة للحلول البيئية184

كهروميكانيك بالفئة األولىميدا مهندسون مستشارون185

هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )ب(مكتب املهندس زكي سيد أحمد الهندسي186
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فحص املواد بالفئة األولى )ب(

فحص املواد بالفئة األولى )ب(شركة كورنثي لإلستشارات الهندسية / عّمان1038
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املجال والفئةإسم اإلستشاريرقم التأهيل
أبنية بالفئة األولى )أ(ركن األردن لإلستشارت الهندسية91

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب التصميم البيئي لإلستشارات الهندسية94

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب املهندس علي أبو عنزة96

أبنية بالفئة األولى )ب(شركة مكتب جمال الشخشير لإلستشارات الهندسية وتخطيط املدن100

أبنية بالفئة الثانيةمؤسسة اجلذور للهندسة102

أبنية بالفئة األولى )ب(دار التخطيط لإلستشارات الهندسية109

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب ديران ومصري مهندسون مستشارون114

بيئة بالفئة األولىمكتب الشامل للهندسة129

أبنية بالفئة األولى )أ(شركة سبيل الهندسة ذ.م.م140

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة األولى )أ(املشاركون لألبحاث والتصميم - درب 144
هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )أ(

147”ECO“  بيئة بالفئة األولىاإلجتاهات اجلديدة لإلستشارات ذ.م.م

أبنية بالفئة األولى )أ(الباحة لإلستشارات الهندسية150

أبنية بالفئة األولى )ب(دارة عمان العربية للهندسة154

بيئة بالفئة األولىالروابي إلستشارات البيئة والطاقة157

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(الشرق لإلستشارات و التصاميم الهندسية159

هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )أ(مكتب فارس زرو وفارس عبد الرحمن خليل ذ.م.م161

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة مهندسون مستشارون162
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

165”UCS“ كهروميكانيك بالفئة األولىالعامة لإلستشارات الهندسية

أبنية بالفئة الثانيةاملختصون للتصميم الهندسي166

أبنية بالفئة األولى )أ(الناصر مهندسون استشاريون168
هندسة متخصصة - تصميم داخلي بالفئة األولى

أبنية بالفئة األولى )ب(مكتب فارس بقاعني الهندسي172
الهندسة املتخصصة - تصميم داخلي بالفئة األولى

بيئة بالفئة الثانيةحمى إلستشارات البيئة واإلدارة174

شركة املستقبل لإلستشارات الهندسية والبيئية175

أبنية بالفئة األولى )أ(
طرق بالفئة األولى )أ(

مياه وصرف صحي بالفئة األولى )أ(
بيئة بالفئة األولى

أبنية بالفئة األولى )ب(مؤسسة الطراونة الهندسية177

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة األولى )ب(ميسم معماريون ومهندسون178
هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )ب(

أبنية بالفئة الثانيةشركة املهندس للعمارة احلديثة واإلستشارات182

هندسة متخصصة - هندسة إنشائية بالفئة الثانيةالدسوقي لإلستشارات الهندسية183
هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة الثانية

بيئة بالفئة األولىالشركة احلديثة للحلول البيئية184

كهروميكانيك بالفئة األولىميدا مهندسون مستشارون185

هندسة متخصصة - عمارة األبنية بالفئة األولى )ب(مكتب املهندس زكي سيد أحمد الهندسي186
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املقاولون املصنفون بالفئة السادسة أشغال عامة

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مكتب فايز نحلة للمقاوالت االنشائية / فايز عبد اللطيف احلاج خضر نحلة17

مؤسسة محمد ابو رميشان للمقاوالت / محمد سلميان حسن ابو ارميشان213

شركة نايف احمد خليل سعدون للمقاوالت / نايف احمد خليل سعدون315

مؤسسة محمد القصير للمقاوالت االنشائية / محمد عبد الرزاق صالح القصير416

شركة عيد حسني ابو علوان وشركاه517

مؤسسة التعلي للمقاوالت االنشائية / طه يوسف محمد القيسي619

مؤسسة عبد الستار للمقاوالت / عبد الستار مفضي عبد النبي الغنامي721

مكتب محمود فالح عبد احملسن احلالحلة العجارمة825

شركة تيسير الشيخ وشريكته 926

مكتب علي فياض رزق / شركة علي الدبابنة وشريكه1033

مؤسسة احمد مصطفى للمقاوالت / احمد محمد عبد الفتاح مصطفى1134

مؤسسة شعبان نعيم رضوان للمقاوالت / شعبان نعيم احمد رضوان1238

شركة نايف املناعسة وشركاه1346

مكتب االرياف لتعهدات املجاري/ شركة الغامن والهمالن وشركاهم1448

شركة محمد العمري وشريكه1549

شركة بركات املناعسة / بركات مفلح محمود املناعسة1652

مؤسسة اسالم اللمقاوالت / عبد القادر عقلة مصطفى جعار1759

مؤسسة رائد اجلابري للمقاوالت رائد ابراهيم جاد اهلل اجلابري 1865

شركة املناعسة وعبد القادر1967

مؤسسةا نس للمقاوالت / شركة سالم وابو عريش2074

 شركة عبد الغفار شلباية واوالده2177

شركة رناد للتعهدات واملجاري /عيد احمد عبد السالم عربيات2281

شركة محمد ابراهيم البشير وشريكه 2390

شركة علي املناعسة وشركاه2491

شركة جبرين ابو هندي واوالده2592

شركة رياض عمارين وشكراه2693

شركة اسعد يوسف داود وشريكه2794

مؤسسة القحطاني للمقاوالت االنشائية / ابراهيم محمود عبد اهلل القحطاني28108

زيد احمد حسني عبابنة / مؤسسة اجليل االول للمقاوالت االنشائية 29115

مكتب املهندس محمد جبر لتعهدات البناء / محمد علي حسني علي جبر30119

مؤسسة عبد قطيش للمقاوالت / عبد حامد محمد قطيش31132

شركة سالم حسان ابو عفاش وشريكه للتعهدات 32136

شركة ابراهيم سلمان ابو مطر وشركاه33138

شركة محمد نور الزريقات وشركاه34143
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مكتب ابراهيم ايوب للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد احلميد محمود ايوب70361

شركة احمد حمد اهلل وشركاه71365

شركة ماجدة احمد طلفاح وشركائها / طلفاح للمقاوالت االنشائية72367

شركة “محمد خير” املصري وشركاه73369

مؤسسة راغب للمقاوالت / بالل راغب عبد القادر علي74380

شركة امني ابو معيلي وشركاه75381

شركة ماهر ابراهيم نايف ابراهيم وشركاه76386

شركة طارق اجلعار وشريكه / اسدان للمقاوالت77393

شركة حسني كامل الكامل وشركاه / رسم للمقاوالت االنشائية 78395

شركة السعودي وابو كامل79396

مؤسسة نفاع للمقاوالت العامة / عيسى خيرو عقيل ابو نفاع80414

شركة حسام البيروتي وشركاه81417

شركة املوج االزرق للمقاوالت ذ.م.م82419

شركة اتفان للمقاوالت املتخصصة ذ.م.م83421

شركة احمد وسليمان خليفة / احمد وسليمان خليفة للمقاوالت االنشائية 84428

مؤسسة مسلم يوسف للمقاوالت االنشائية / مسلم يوسف احلاج مسلم ابو سليمان85430

شركة سليمان السهارين وشريكه/ شركة الشاكرون للمقاوالت االنشائية 86431

شركة الفوارعة وداود/ افالك للمقاوالت 87440

شركة امليدان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م88442

مؤسسة محمد حمدية للمقاوالت / محمد محمود محمد حمدية89444

شركة ناصر حسني وشريكته / املناصرة للمقاوالت 90448

مأمون “محمد ذيب” مرزا الشيشاني مرزا للمقاوالت 91456

شركة يونس بشير وشركاه92463

شركة داود صالح اسماعيل فليلفل وشركاه العطار ومنصور وفليفل للمقاوالت االنشائية 93470

مؤسسة التالوي للمقاوالت / حكم نايف صابر التالوي94472

شركة رمزي اخلطيب وشركاه 95475

شركة ياسني بشير وشركاه / ياسني بشير للمقاوالت االنشائية 96478

شركة متديد للمقاوالت ذ.م.م97485

شركة مالك ناجي يوسف وشركاه 98488

شركة صالح ابو غالية وشريكه 99496

شركة محمود عاطف زيد وشركاه 100500

مؤسسة هاشم احلمران للمقاوالت االنشائية / هاشم عبد الفتاح “محمد عبد اهلل” احلمران101503

شركة سما عجلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م102506

شركة نبيل دعاس ومحمود ابو العينني 103507

شركة علوان وحمزة104508
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة نعمان يوسف للتعهدات / نعمان يوسف سليمان احلاج احمد35144

شركة يوسف علي جاد اهلل واخوانه36147

شركة ورثة سعيد شعبلو37148

مؤسسة عصام احلوامدة للمقاوالت االنشائية / عصام محمد عبد اللطيف احلوامدة38155

شركة عبر املدن للمقاوالت / شركة اسامة سليم صالح وشركاه39156

شركة روثة ناجح صالح محمد اجلعار40162

شركة احمد الغامن وشريكه 41164

مؤسسة ابراهيم املصري للمقاوالت / ابراهيم محمد عبد املصري42176

شركة انيس اسماعيل وشريكه 43184

شركة ابو سمرة وصايف / ابو سمرة وصايف للمقاوالت االنشائية 44206

مؤسسة املهند للمقاوالت / منر محمد عبد الفتاح حسان45215

شركة ورثة حسني مصطفى عمر 46221

مؤسسة حسني عبد القادر للتعهدات / حسني عوض علي عبد القادر47227

شركة عاهد وابراهيم حامد / مؤسسة األرض اخلضراء للتعهدات العامة48231

شركة سالم العبيات واوالده للمقاوالت 49251

مؤسة عبد الناصر ابو عيطة / عبد الناصر سبع محمد ابو عيطة50259

شركة طالب الزعبي وشركاه51278

مؤسسة الكسيح للمقاوالت / اخمد علي محمد الكسيح52280

شركة احمد ابو علي وشريكه 53281

شركة فوزي وشريكه 54288

شركة عماد حمودة وشركاه55298

شركة ابها للمقاوالت ذ.م.م56302

مؤسسة مصلح سالمة للمقاوالت االنشائية / مصلح مصطفى محمد سالمة57307

شركة جبريل واسماعيل املالد / املالد للمقاوالت 58312

شركة صالح واملشني 59321

شركة صالح نصر اهلل وشريكه / صالح نصر اهلل للمقاوالت االنشائية60325

مؤسسة عوني جبر للمقاوالت االنشائية / عوني جبر صابر الدبيج61328

شركة محمد سليمان عثمان وشركاه 62333

شركة الشفا للمقاوالت والتعهدات االنشائية ذ.م.م63334

شركة مروان حجازي وشريكه64336

مؤسسة الفالوجة للمقاوالت / شركة فاطمة ابو فارس وشركاه 65338

شركة مفيد محمد منر وشريكه 66345

شركة علي املناعسة وشريكه / املنبر الذهبي للمقاوالت االنشائية 67348

شركة اسماعيل الغرابات وشريكه 68350

شركة عبد الفتاح الزعبي ومحمد قطيش 69354
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مكتب ابراهيم ايوب للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد احلميد محمود ايوب70361

شركة احمد حمد اهلل وشركاه71365

شركة ماجدة احمد طلفاح وشركائها / طلفاح للمقاوالت االنشائية72367

شركة “محمد خير” املصري وشركاه73369

مؤسسة راغب للمقاوالت / بالل راغب عبد القادر علي74380

شركة امني ابو معيلي وشركاه75381

شركة ماهر ابراهيم نايف ابراهيم وشركاه76386

شركة طارق اجلعار وشريكه / اسدان للمقاوالت77393

شركة حسني كامل الكامل وشركاه / رسم للمقاوالت االنشائية 78395

شركة السعودي وابو كامل79396

مؤسسة نفاع للمقاوالت العامة / عيسى خيرو عقيل ابو نفاع80414

شركة حسام البيروتي وشركاه81417

شركة املوج االزرق للمقاوالت ذ.م.م82419

شركة اتفان للمقاوالت املتخصصة ذ.م.م83421

شركة احمد وسليمان خليفة / احمد وسليمان خليفة للمقاوالت االنشائية 84428

مؤسسة مسلم يوسف للمقاوالت االنشائية / مسلم يوسف احلاج مسلم ابو سليمان85430

شركة سليمان السهارين وشريكه/ شركة الشاكرون للمقاوالت االنشائية 86431

شركة الفوارعة وداود/ افالك للمقاوالت 87440

شركة امليدان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م88442

مؤسسة محمد حمدية للمقاوالت / محمد محمود محمد حمدية89444

شركة ناصر حسني وشريكته / املناصرة للمقاوالت 90448

مأمون “محمد ذيب” مرزا الشيشاني مرزا للمقاوالت 91456

شركة يونس بشير وشركاه92463

شركة داود صالح اسماعيل فليلفل وشركاه العطار ومنصور وفليفل للمقاوالت االنشائية 93470

مؤسسة التالوي للمقاوالت / حكم نايف صابر التالوي94472

شركة رمزي اخلطيب وشركاه 95475

شركة ياسني بشير وشركاه / ياسني بشير للمقاوالت االنشائية 96478

شركة متديد للمقاوالت ذ.م.م97485

شركة مالك ناجي يوسف وشركاه 98488

شركة صالح ابو غالية وشريكه 99496

شركة محمود عاطف زيد وشركاه 100500

مؤسسة هاشم احلمران للمقاوالت االنشائية / هاشم عبد الفتاح “محمد عبد اهلل” احلمران101503

شركة سما عجلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م102506

شركة نبيل دعاس ومحمود ابو العينني 103507

شركة علوان وحمزة104508
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مؤسسة نعمان يوسف للتعهدات / نعمان يوسف سليمان احلاج احمد35144

شركة يوسف علي جاد اهلل واخوانه36147

شركة ورثة سعيد شعبلو37148

مؤسسة عصام احلوامدة للمقاوالت االنشائية / عصام محمد عبد اللطيف احلوامدة38155

شركة عبر املدن للمقاوالت / شركة اسامة سليم صالح وشركاه39156

شركة روثة ناجح صالح محمد اجلعار40162

شركة احمد الغامن وشريكه 41164

مؤسسة ابراهيم املصري للمقاوالت / ابراهيم محمد عبد املصري42176

شركة انيس اسماعيل وشريكه 43184

شركة ابو سمرة وصايف / ابو سمرة وصايف للمقاوالت االنشائية 44206

مؤسسة املهند للمقاوالت / منر محمد عبد الفتاح حسان45215

شركة ورثة حسني مصطفى عمر 46221

مؤسسة حسني عبد القادر للتعهدات / حسني عوض علي عبد القادر47227

شركة عاهد وابراهيم حامد / مؤسسة األرض اخلضراء للتعهدات العامة48231

شركة سالم العبيات واوالده للمقاوالت 49251

مؤسة عبد الناصر ابو عيطة / عبد الناصر سبع محمد ابو عيطة50259

شركة طالب الزعبي وشركاه51278

مؤسسة الكسيح للمقاوالت / اخمد علي محمد الكسيح52280

شركة احمد ابو علي وشريكه 53281

شركة فوزي وشريكه 54288

شركة عماد حمودة وشركاه55298

شركة ابها للمقاوالت ذ.م.م56302

مؤسسة مصلح سالمة للمقاوالت االنشائية / مصلح مصطفى محمد سالمة57307

شركة جبريل واسماعيل املالد / املالد للمقاوالت 58312

شركة صالح واملشني 59321

شركة صالح نصر اهلل وشريكه / صالح نصر اهلل للمقاوالت االنشائية60325

مؤسسة عوني جبر للمقاوالت االنشائية / عوني جبر صابر الدبيج61328

شركة محمد سليمان عثمان وشركاه 62333

شركة الشفا للمقاوالت والتعهدات االنشائية ذ.م.م63334

شركة مروان حجازي وشريكه64336

مؤسسة الفالوجة للمقاوالت / شركة فاطمة ابو فارس وشركاه 65338

شركة مفيد محمد منر وشريكه 66345

شركة علي املناعسة وشريكه / املنبر الذهبي للمقاوالت االنشائية 67348

شركة اسماعيل الغرابات وشريكه 68350

شركة عبد الفتاح الزعبي ومحمد قطيش 69354
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شركة محمد ابراهيم للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمود يوسف140638

شركة ماهر احلجاج وشركاه / روابي االقصى للمقاوالت االنشائية141643

شركة علي عميره وزياد عطا اهلل142645

شركة جميل حمدان ومحمد عالن / حمدان وعالن للمقاوالت 143646

شركة محمد ويحيى عوده اهلل144647

شركة محمد ثلجي وشكراه 145648

بدران اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة الورود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م146655

شركة ايقونة للمقاوالت ذ.م.م147656

شركة سيف النعيمات وشركاه 148660

مؤسسة محمود محمد عبد اجلعاعرة للمقاوالت االنشائية / محمود محمد عبده اجلعاعرة149662

شركة علي ابراهيم علي علي وشركاه150667

عمر بن اخلطاب للمقاوالت /شركة عماد احلاج عيد وخطاب الزعبي 150669

االعصار للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الفتاح ابزيع وشريكته 151671

شركة مصطفى محمد مصطفى احلاج عبد وشريكه 152673

ابو محسن للمقاوالت االنشائية / شركة رائد يوسف ابو محسن وشريكه153676

شركة اجلنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م154677

املعادلة للمقاوالت االنشائية / مرزوق اسماعيل مرشد املهيرات 155683

مؤسسة محمد احلواري للمقاوالت االنشائية محمد ابراهيم عبدا هلل احلواري 156688

شركة محمد ابو رمان وشريكته / االنامل الذهبية للمقاوالت االنشائية 157695

شركة عالء وعادل وعلي الكوز/ عادل الكوز للمقاوالت االنشائية 158698

الكفرين للمقاوالت االنشائية واملشاريع الهندسية / شركة سالم احلرايزة وشريكه159699

شركة عاطف عايش جمعة ابو محسن وشريكه160707

شركة ياسني الكفاوين وشريكه 161714

مؤسسة النزهان للمقاوالت جمعة صالح نزهان النصيرات162721

شركة القاسم ابو قلة وأبو ريشه163733

شركة حسني سعد بني سالمة وشركاه 164734

شركة عامر عوده واحمد يحيى / املدهش للمقاوالت االنشائية 165735

شركة موسى الطوباسي وشريكه / الطوباسي للمقاوالت االنشائية 166737

شركة الفائز للمقاوالت ذ.م.م167740

شركة محمد قاسم العتوم وشريكته / باب عمان للمقاوالت االنشائية 168741

شركة العتيق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م169742

مكتب النفلة للمقاوالت / عمر محمود محمد شلعب170755

مؤسسة يزن الروسان للمقاوالت االنشائية / يزن محمد احمد الروسان171757

مؤسسة محمد اخلضور للمقاوالت االنشائية 172760

مؤسسة يونس جبريل للمقاوالت االنشائية / يونس محمد يونس جبريل173763
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شركة علي الرواحنة وشريكه / علي الرواحنة وشريكه للمقاوالت االنشائية105510

شركة احملمودية الهندسية للمقاوالت ذ.م.م106511

شركة احمد علي العلي وشريكه 107512

شركة الدغيلي اخوان108514

مؤسسة وليد صالح للمقاوالت االنشائية / وليد صالح محمود سالم109515

شركة ميسم ووئام يونس110516

شركة خليل جاد وشركاه / ام نواره للمقاوالت االنشائية111517

شركة اسامة القضاة وشركاه112522

شركة عياش الطوالبة وشركاه 113524

شركة احمد خليل البستنجي وشريكه114526

شركة محمد عبد الهادي ابو صويص وشريكه 115531

شركة احمد الشريف وشركاه / ابان للمقاوالت االنشائية 116534

شركة غاده ابو دية وشركائها / ابو ديه للمقاوالت االنشائية 117538

شركة فالح خليل للمقاوالت الكهروميكانيك/ فالح خليل حسن خليل118539

شركة عبد الكرمي الرجوب وشريكه/ عبد الكرمي الرجوب وشريكه للمقاوالت 119541

شركة وائل محمد صالح وشركاه 120546

شركة تامر السعيدات وامجد الشخارتة ومحمد السعيدات / املدائن للمقاوالت االنشائية 121553

شركة الربابعة وشطناوي122556

شركة خالد ابو سمهدنه واوالده 123557

شركة خالد شويدح وشريكه 124569

شركة محمد وعاطف احلجاوي 125570

شركة يوسف ابو عبدون وشريكه / يوسف ابو عبدون وشريكه للمقاوالت االنشائية 126586

مؤسسة جعفر ابو رمان للمقاوالت االنشائية / جعفر هاشم مصطفى ابو رمان 127587

شركة احمد واسامة الفسيسي128590

شركة اسامة محمد مقابله وشريكه 129591

شركة عطية الرواحنة وشركاه / املوجب للمقاوالت 130592

شركة عمر اخلطيب واوالده131593

حسن خليل حسن اجلواوده / اجلواوده للمقاوالت االنشائية132595

شركة خالد عمرو وخالد عبد اهلل133598

شركة علي العمري وحسن الياسني 134620

شركة هروط وغيث135621

مؤسسة احمد الشنون للمقاوالت االنشائية / احمد درويش سالم الشنون136622

املواكبون للمقاوالت االنشائية الهندسية 137624

شركة احمد الوصيف وشريكته / الرصيف للمقاوالت 138628

شركة االمال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م139636
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شركة ابراهيم اجلعار وشريكه 208850
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العقول الهندسية للمقاوالت االنشائية بهاء الدين بسام سالم الطالب3031059

مؤسسة محمد ابو السكر للمقاوالت / محمد علي صالح ابو سكر3041060

شركة الغيمة البيضاء للمقاوالت ذ.م.م3051061

قلعة الفرسان للمقاوالت 306163

شركة امين الشامي وشريكه 3071064

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3081065

شركة املعلم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3091066

شركة علي احلسبان وشريكته 3101068

شركة الهنوف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م االنتفاع للمقاوالت االنشائية ذ3111069

شركة ناجي عليان الزيادات وشركاه / ناجي عليان الزيادات وشركاه للمقاوالت 3121070

مؤسسة رامي الذيب للمقاوالت االنشائية / رامي فتحي جنيب الذيب3131072
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شركة عدي وصفوان احلسبان244945

شركة عمواس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م245950

مؤسسة طعمة محمود محمد صويتي / طعمة صويتي246951

شركة جنم الشمال للمقاوالت ذ.م.م247956

شركة حنان فتحي عوده وشريكها248957

مؤسسة فاطمة النعيمات للمقاوالت االنشائية / فاطمة بركات فهد النعيمات249959

مؤسسة النصايرة للمقاوالت االنشائية / محمد غياض حرب النصايرة250962

شركة محمد عبد احلراحشة وشريكته 251963

مؤسسة يشفني للمقاوالت 252969

شركة عبد احلكيم شحرور وشريكته غرب عمان للبناء 253970

شركة محمود عميره وشريكته 254971

شركة بوابه العجالن للمقاوالت ذ.م.م255972

شركة زياد اجلعافرة وروان اسماعيل 256973

شركة العجالني واخلريبات / ربوع مادبا للمقاوالت 257975

شركة سهيل سليمان مطلق السعايدة وشركاه 258977

شركة غريب جالبنه  وشركاه 259980

شركة وليد حسني النعيمات وشريكه 260983

شركة سالم عطية وشركاه 261985

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م262987

شركة جمال عايش جمعة ابو محسن وشريكه 263988

شركة ابراهيم وحمد264989

مؤسسة احمد دار ابو حسني للمقاوالت االنشائية / احمد جميل دار ابو حسني265990

شركة عالم القدرة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م266991

شركة الصرح الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م267996

عالء جمال للمقاوالت االنشائية عالء جمال محمد ابو محسن268997

شركة حماد والوحيدي / الرقعة الذهبية للمقاوالت االنشائية 2691000

شركة البناء الوطني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2701002

شركة العكايلة والعوضات / العكايلة والعوضات للمقاوالت 2711003

شركة فؤاد محمد سمور وشريكه 2721004

شركة الضمور والكدش / الضمور والكدش للمقاوالت االنشائية 2731005

شركة قندح وشركاه / قندح وشركاه للمقاوالت االنشائية2741009

االحادية للمقاوالت2751011

شركة االنظمة املتقدمة التقنية الكهروميكانيكية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2761016

مؤسسة االزرق اجلنوبي للمقاوالت االنشائية / ليث منصور عودة الشوشان2771018

ابو سليمه للمقاوالت االنشائية / انس احمد رمضان ابو سليمه2781019
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شركة زيد بني مفرج وشريكته 2791021

مؤسسة سهيل يونس لالبنية واملقاوالت / سهيل يونس خميس الصوص2801023

شركة ابو حلوة وشركاه 2811033

شركة املعتصم باهلل البدارين وشريكه 2821034

مؤسسة توفيق حسان للمقاوالت / توفيق ابراهيم علي حسان2831035

شركة ياس عمر وشاحي وشريكه2841036

املرايات للمقاوالت / سفيان محمد احمد املرايات2851038

شركة اياد ابو محسن ويوسف ابو صويص وشريكهم / ابو محسن ابو صويص للمقاوالت االنشائية 2861039

مؤسسة حمزة العلكومي للمقاوالت االنشائية / حمزة محمد عبد الكرمي العكلومي2871040

شركة محمد عبد الفتاح خريسات وشريكه2881042

شركة العاديات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2891043

شركة محمد نزار البدو وشريكته 2901044

شركة امني وقتادة اخلريسات / أمني وقتادة للمقاوالت 2911045

مؤسسة البيشاوي للمقاوالت االنشائية / عبد الرحمن مريد عمر البيشاوي2921046

الثقب االسود للمقاوالت االنشائية 2931048

شركة احمد علي احملاسنة وشركاه 2941049

مؤسسة وجيه السعايدة للمقاوالت االنشائية / وجيه عواد مفضي السعايدة2951050

مؤسسة ابو بكر الدويكات للمقاوالت االنشائية / احمد كامل عبد العزيز الدويكات 2961051

مؤسسة عدنان العمايرة االنشائية / عدنان ذياب ابراهيم العمايرة2971052

شركة عادل القطاونة وشريكته عادل القطاونة وشريكته للمقاوالت االنشائية2981053

مؤسسة املهندس فادي حسان للمقاوالت االنشائية فادي احمد محمد حسان2991055

مؤسسة محمد ابو جاموس للمقاوالت االنشائية / محمد مرزوق حمدان ابو جاموس3001056

مؤسسة عامر العليوي الهندسية للمقاوالت / عامر محمد سالمة العليوي 3011057
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مؤسسة محمد ابو السكر للمقاوالت / محمد علي صالح ابو سكر3041060

شركة الغيمة البيضاء للمقاوالت ذ.م.م3051061

قلعة الفرسان للمقاوالت 306163

شركة امين الشامي وشريكه 3071064
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شركة ناجي عليان الزيادات وشركاه / ناجي عليان الزيادات وشركاه للمقاوالت 3121070

مؤسسة رامي الذيب للمقاوالت االنشائية / رامي فتحي جنيب الذيب3131072
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شركة بوابه العجالن للمقاوالت ذ.م.م255972
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شركة خطاب وجبر/ األوصياء للمقاوالت االنشائية 3491110

شركة ابو عيسى اخوان / عيسى ابو عيسى للمقاوالت االنشائية3501111

شركة خالد ولينا اخلليفات / خالد اخلليفات للمقاوالت 3511112

شركة مالك العجالني وشريكه / وادي السياح للمقاوالت 3521113

شركة فخي محمد العمري وشريكته / ولي الدين للمقاوالت االنشائية3531114

شركة الرحيق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3541115

مؤسسة الطاووس للمقاوالت االنشائية / اسراء وليد احمد هبيشان3551116

رائد ابو علي للمقاوالت االنشائية / رائد علي محمود عباس3561118

شركة الثريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3571119

مؤسسة محمد مطاحن للمقاوالت االنشائية / محمد سمير سليمان مطاحن3581120

شركة قاسيون للمقاوالت ذ.م.م3591121

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3601122

صناع احلضارات للمقاوالت االنشائية 3611123

املنتظمون للمقاوالت االنشائية / شركة حمايل والشربيني والعجوز3621124

مؤسسة محمد احلديدي للمقاوالت االنشائية / محمد محمود سليمان احلديدي3631125

شركة غسان غازي املرايات وشريكه 3641126

مؤسسة عمار احلناتلة للمقاوالت االنشائية / عمار مصطفى محمد احلناتلة3651127

مؤسسة يعقوب وروبني للمقاوالت االنشائية 3661128

املشكاه للمقاوالت االنشائية محمد عبد الكرمي محمد احليحي 3671129

شركة سالمة وحماد3681130

شركة الهديل للكسارات ذ.م.م3691131

مؤسسة بسام سليم الطراونة / بسام سليم حماد الطراونة 3701132

شركة محمود اجلماعني وشريكه 3711135

شركة الزعبي وأبو خضرة3721136

مؤسسة الوتن للمقاوالت محمد احمد رشيد محمود 3731137

الزنبق للمقاوالت االنشائية 3741138

شركة مصطفى الراشد احلويان وشريكته / الشالل للمقاوالت 3751139

مؤسسة رامي املدانات للمقاوالت / رامي اسبير خلف املدانات3761140

شركة وائل برغوث وشريكته / قمره للمقاوالت االنشائية 3771141

مؤسسة ايوب سليم الفقير للمقاوالت االنشائية / ايوب سليم ابراهيم الفقير 3781142

مؤسسة سمير رمضان للمقاوالت االنشائية / سمير محمود عبد الكرمي رمضان3791143

شركة نادر البكري وشريكته / شموخ االردن للمقاوالت االنشائية 3801144

شركة الزعترة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3811145

شركة صبحي عتوم وشريكته / صبحي العتوم للمقاوالت االنشائية 3821146

شركة سامي وهمام شحادة3831147
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شركة امين حمد املرازيق وشريكه 3141073

شركة سفيان الرواشدة وشركاه / منارات الكرك للمقاوالت 3151074

مؤسسة نبيل الزعاترة للمقاوالت / نبيل عبد الكرمي خليل الزعاترة3161075

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م3171076

شركة احمد طبيشات وشركاه / املسمار الذهبي للمقاوالت االنشائية 3181077

شركة العراقدة والعمري ابن طولون للمقاوالت االنشائية 3191078

شركة محمد خالد منصور وشريكته 3201079

شركة ازمير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3211080

مؤسسة فارس التميمي لالبنية واملقاوالت االنشائية 3221081

مؤسسة غسان يوسف مالكيه3231082

شركة املظفر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3241083

شركة البعد املاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3251084

شركة الرباعية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3261085

مؤسسة عمر برغال للمقوالت االنشائية3271086

شركة حسني خصاونة وشريكته / شركة حسني خصاونة للمقاوالت االنشائية 3281087

شركة نقطة التقاطع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3291088

شركة احمد خشروم وراجح دلبح3301089

شركة عودة عصفور وشريكه3311090

شركة يزن نزيه الطعاني وشركاه 3321091

شركة اخلطة الف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3331092

مؤسسة القبرة للمقاوالت االنشائية 3341093

مؤسسة عساف املناعسة / عساف عبدا هلل رجا املناعسة3351094

شركة داغر محمد ابو عاشور وشريكه 3361095

مؤسسة محمد ارشيدات للمقاوالت / محمد ارشيد احمد حمران3371096

شركة املنطقة الذكية للمقاوالت ذ.م.م3381099

شركة الصلب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3391100

شركة ثبات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3401101

شركة بالل الربابعة وشريكته 3411102

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائية محمد اسماعيل علي اربتمات املزايدة 3421103

شركة االرمك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3431104

شركة البركان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3441105

مؤسسة خلف العاصم للمقاوالت االنشائية / خلف عايد محسن العاصم3451106

مؤسسة مؤيد الهندي للمقاوالت / مؤيد مفيد شاهر الهندي3461107

شركة محمد الصرايرة والشحات البساطي / الصناع العرب الهندسية للمقاوالت 3471108

اعوان العرب للمقاوالت االنشائية / يزيد ياسر ابو حمور3481109
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شركة خطاب وجبر/ األوصياء للمقاوالت االنشائية 3491110

شركة ابو عيسى اخوان / عيسى ابو عيسى للمقاوالت االنشائية3501111

شركة خالد ولينا اخلليفات / خالد اخلليفات للمقاوالت 3511112

شركة مالك العجالني وشريكه / وادي السياح للمقاوالت 3521113

شركة فخي محمد العمري وشريكته / ولي الدين للمقاوالت االنشائية3531114

شركة الرحيق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3541115

مؤسسة الطاووس للمقاوالت االنشائية / اسراء وليد احمد هبيشان3551116

رائد ابو علي للمقاوالت االنشائية / رائد علي محمود عباس3561118

شركة الثريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3571119

مؤسسة محمد مطاحن للمقاوالت االنشائية / محمد سمير سليمان مطاحن3581120

شركة قاسيون للمقاوالت ذ.م.م3591121

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3601122

صناع احلضارات للمقاوالت االنشائية 3611123

املنتظمون للمقاوالت االنشائية / شركة حمايل والشربيني والعجوز3621124

مؤسسة محمد احلديدي للمقاوالت االنشائية / محمد محمود سليمان احلديدي3631125

شركة غسان غازي املرايات وشريكه 3641126

مؤسسة عمار احلناتلة للمقاوالت االنشائية / عمار مصطفى محمد احلناتلة3651127

مؤسسة يعقوب وروبني للمقاوالت االنشائية 3661128

املشكاه للمقاوالت االنشائية محمد عبد الكرمي محمد احليحي 3671129

شركة سالمة وحماد3681130

شركة الهديل للكسارات ذ.م.م3691131

مؤسسة بسام سليم الطراونة / بسام سليم حماد الطراونة 3701132

شركة محمود اجلماعني وشريكه 3711135

شركة الزعبي وأبو خضرة3721136

مؤسسة الوتن للمقاوالت محمد احمد رشيد محمود 3731137

الزنبق للمقاوالت االنشائية 3741138

شركة مصطفى الراشد احلويان وشريكته / الشالل للمقاوالت 3751139

مؤسسة رامي املدانات للمقاوالت / رامي اسبير خلف املدانات3761140

شركة وائل برغوث وشريكته / قمره للمقاوالت االنشائية 3771141

مؤسسة ايوب سليم الفقير للمقاوالت االنشائية / ايوب سليم ابراهيم الفقير 3781142

مؤسسة سمير رمضان للمقاوالت االنشائية / سمير محمود عبد الكرمي رمضان3791143

شركة نادر البكري وشريكته / شموخ االردن للمقاوالت االنشائية 3801144

شركة الزعترة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3811145

شركة صبحي عتوم وشريكته / صبحي العتوم للمقاوالت االنشائية 3821146

شركة سامي وهمام شحادة3831147
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شركة امين حمد املرازيق وشريكه 3141073

شركة سفيان الرواشدة وشركاه / منارات الكرك للمقاوالت 3151074

مؤسسة نبيل الزعاترة للمقاوالت / نبيل عبد الكرمي خليل الزعاترة3161075

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م3171076

شركة احمد طبيشات وشركاه / املسمار الذهبي للمقاوالت االنشائية 3181077

شركة العراقدة والعمري ابن طولون للمقاوالت االنشائية 3191078

شركة محمد خالد منصور وشريكته 3201079

شركة ازمير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3211080

مؤسسة فارس التميمي لالبنية واملقاوالت االنشائية 3221081

مؤسسة غسان يوسف مالكيه3231082

شركة املظفر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3241083

شركة البعد املاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3251084

شركة الرباعية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3261085

مؤسسة عمر برغال للمقوالت االنشائية3271086

شركة حسني خصاونة وشريكته / شركة حسني خصاونة للمقاوالت االنشائية 3281087

شركة نقطة التقاطع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3291088

شركة احمد خشروم وراجح دلبح3301089

شركة عودة عصفور وشريكه3311090

شركة يزن نزيه الطعاني وشركاه 3321091

شركة اخلطة الف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3331092

مؤسسة القبرة للمقاوالت االنشائية 3341093

مؤسسة عساف املناعسة / عساف عبدا هلل رجا املناعسة3351094

شركة داغر محمد ابو عاشور وشريكه 3361095

مؤسسة محمد ارشيدات للمقاوالت / محمد ارشيد احمد حمران3371096

شركة املنطقة الذكية للمقاوالت ذ.م.م3381099

شركة الصلب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3391100

شركة ثبات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3401101

شركة بالل الربابعة وشريكته 3411102

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائية محمد اسماعيل علي اربتمات املزايدة 3421103

شركة االرمك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3431104

شركة البركان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3441105

مؤسسة خلف العاصم للمقاوالت االنشائية / خلف عايد محسن العاصم3451106

مؤسسة مؤيد الهندي للمقاوالت / مؤيد مفيد شاهر الهندي3461107

شركة محمد الصرايرة والشحات البساطي / الصناع العرب الهندسية للمقاوالت 3471108

اعوان العرب للمقاوالت االنشائية / يزيد ياسر ابو حمور3481109
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شركة يزيد اجلعاعرة ومحمد زعتر4191196

شركة معتز الطراونة وشريكه / افاق اجلنوب للمقاوالت 4201197

جسر املدينة للهندسة واملقاوالت 4211198

شركة مروان عايش ابو محسن وشريكه 4221199

شركة اورسيه للديكور ذ.م.م4231200

مؤسسة فضاء القدس الشريف للمقاوالت االنشائية / فياض يوسف فياض الطوالبة4241201

شركة حامد العليمات وشريكته 4251202

مؤسسة معاذ شقيرات للمقاوالت االنشائية / معاذ زيد حسن شقيرات 4261203

مؤسسة حازم عدلي حتاملة للمقاوالت االنشائية حازم عدلي محمود حتاملة4271204

مؤسسة عمر احلجاج للمقاوالت / عمر سعد علي ابو قلة احلجاج4281205

محمد جواوده للمقاوالت / محمد يوسف سلمان اجلواودة4291206

اعمدة اخلليل للمقاوالت االنشائية محمد حسن علي خليل 4301207

مؤسسة مروان البقاعني للمقاوالت مروان بولص جميل البقاعني4311208

مؤسسة رائد اخلزاعلة للمقاوالت االنشائية رائد محمد مفلح اخلزاعلة4321209

شركة الفاروق للمقاوالت ذ.م.م4331210

شركة فارس حتر وشريكه / حتر للمقاوالت االنشائية 4341211

مؤسسة حامد عمر عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / حامد عمر حامد عبد اهلل4351212

شركة ابراج االسكندرية للمقاوالت ذ.م.م4361213

شرك سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4371214

مؤسسة حامد ادريس للمقاوالت حامد سمير حامد ادريس4381215

مؤسسة ابو شعلة للمقاوالت االنشائية / عبد اللطيف داود ابو شعلة4391216

شركة الباحة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4401217

شركة ناهض الكايد وشركاه 4411218

شركة املصادقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4421219

شركة سنمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4431220

شركة الصخور للتعدين ذ.م.م4441221

شركة اراغون للمقاوالت ذ.م.م4451222

شركة منصور ياسني وشركاه / فخر العقبة للمقاوالت 4461223

شركة محمود بني حمد وشريكه4471224

مؤسسة عمار سعد الدين ابو حليمة للمقاوالت / عمار سعد الدين حسني ابو حليمة4481225

شركة محمد عقاب حمد السوالقة وشركيه البعد الذهبي للمقاوالت االنشائية4491226

مؤسسة وجيه ابو نصار للمقاوالت االنشائية 4501227

العراكزة للمقاوالت زيد احمد فارس العراكزة4511228

مؤسسة محمد احلوامتة للمقاوالت االنشائية / محمد جازي حسني احلوامتة4521229

مؤسسة ياسر صايف للمقاوالت  االنشائية / ياسر محمد عبد الرحمن صايف4531230
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شركة محمد ذياب عبد العبد وشريكه 3841148

شركة حسن محمد احلاج عبد وشكراه / حسن محمد احلاج عبد للمقاوالت 3851149

مؤسسة صالح البطاينة للمقاوالت االنشائية / صالح فيصل ناجي البطاينة 3861150

شركة هاشم محمد البستنجي وشريكه 3871151

شركة اعمار األردن للمقاوالت ذ.م.م3881152

شركة شمس الكرك للمقاوالت االنشائية / اسماء عبد اهلل محمد ابو نواس3891153

مؤسسة ضياء البدر للمقاوالت االنشائية / تركي عبد احلميد عبد الفتاح حسن 3901154

شركة االعمال املتقن للمقاوالت ذ.م.م3911155

مؤسسة املهندس جميل احلسبان للمقاوالت االنشائية / جميل محمود سالمة احلسبان3921156

شركة االعمال املبتكرة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3931157

شركة السالسل احلجرية املميزة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3941158

شركة سعد النعيمات وشريكته 3951159

مؤسسة العوامرة للمقاوالت االنشائية / عبد لرحمن محمد حسني العوامرة 3961160

شركة املدن اجلديدة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3971162

شركة طور عبدين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3981164

مؤسسة هاشم علي للمقاوالت / هاشم علي عواد اخلرابشة 3991165

مؤسسة االفاضة للمقاوالت / خليل جميل حسن الزعبي 4001166

شركة مسافات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4011167

شركة احليحي والقيسي والقرالة للمقاوالت االنشائية / املكملون للمقاوالت االنشائية 4021169

شركة احلبيس وشريكته 4031170

مؤسسة ابراهيم كامل للمقاوالت االنشائية 4041171

شركة عمر درادكة وشريكه 4051172

مهندي بني مرتضى / مهند سامي سليمان بنى مرتضى4061173

شركة الفرعوني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4071175

مؤسسة الفن واجلمال يف العمارة للمقاوالت / احمد هشام احمد الشيخ خليل 4081176

مؤسسة زخم الهندسية للمقاوالت االنشائية 4091177

شركة طارق عارف الصقور وشركاه 4101178

شركة الهدار والهلسة4111188

شركة رعد يوسف عبيدات وشريكه 4121189

ابراج الكرك للمقاوالت االنشائية / محمد مازن سليمان االغوات4131190

شركة التطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4141191

شركة رامي كرمي وشريكته / صناع الثقة للمقاوالت االنشائية4151192

شركة البناء الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4161193

شركة متكني الهندسية للمقاوالت ذ.م.م4171194

احمد املشاقبة للمقاوالت االنشائية / احمد جهاد سعود املشاقبة4181195
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شركة يزيد اجلعاعرة ومحمد زعتر4191196

شركة معتز الطراونة وشريكه / افاق اجلنوب للمقاوالت 4201197

جسر املدينة للهندسة واملقاوالت 4211198

شركة مروان عايش ابو محسن وشريكه 4221199

شركة اورسيه للديكور ذ.م.م4231200

مؤسسة فضاء القدس الشريف للمقاوالت االنشائية / فياض يوسف فياض الطوالبة4241201

شركة حامد العليمات وشريكته 4251202

مؤسسة معاذ شقيرات للمقاوالت االنشائية / معاذ زيد حسن شقيرات 4261203

مؤسسة حازم عدلي حتاملة للمقاوالت االنشائية حازم عدلي محمود حتاملة4271204

مؤسسة عمر احلجاج للمقاوالت / عمر سعد علي ابو قلة احلجاج4281205

محمد جواوده للمقاوالت / محمد يوسف سلمان اجلواودة4291206

اعمدة اخلليل للمقاوالت االنشائية محمد حسن علي خليل 4301207

مؤسسة مروان البقاعني للمقاوالت مروان بولص جميل البقاعني4311208

مؤسسة رائد اخلزاعلة للمقاوالت االنشائية رائد محمد مفلح اخلزاعلة4321209

شركة الفاروق للمقاوالت ذ.م.م4331210

شركة فارس حتر وشريكه / حتر للمقاوالت االنشائية 4341211

مؤسسة حامد عمر عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / حامد عمر حامد عبد اهلل4351212

شركة ابراج االسكندرية للمقاوالت ذ.م.م4361213

شرك سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4371214

مؤسسة حامد ادريس للمقاوالت حامد سمير حامد ادريس4381215

مؤسسة ابو شعلة للمقاوالت االنشائية / عبد اللطيف داود ابو شعلة4391216

شركة الباحة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4401217

شركة ناهض الكايد وشركاه 4411218

شركة املصادقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4421219

شركة سنمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4431220

شركة الصخور للتعدين ذ.م.م4441221

شركة اراغون للمقاوالت ذ.م.م4451222

شركة منصور ياسني وشركاه / فخر العقبة للمقاوالت 4461223

شركة محمود بني حمد وشريكه4471224

مؤسسة عمار سعد الدين ابو حليمة للمقاوالت / عمار سعد الدين حسني ابو حليمة4481225

شركة محمد عقاب حمد السوالقة وشركيه البعد الذهبي للمقاوالت االنشائية4491226

مؤسسة وجيه ابو نصار للمقاوالت االنشائية 4501227

العراكزة للمقاوالت زيد احمد فارس العراكزة4511228

مؤسسة محمد احلوامتة للمقاوالت االنشائية / محمد جازي حسني احلوامتة4521229

مؤسسة ياسر صايف للمقاوالت  االنشائية / ياسر محمد عبد الرحمن صايف4531230
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شركة محمد ذياب عبد العبد وشريكه 3841148

شركة حسن محمد احلاج عبد وشكراه / حسن محمد احلاج عبد للمقاوالت 3851149

مؤسسة صالح البطاينة للمقاوالت االنشائية / صالح فيصل ناجي البطاينة 3861150

شركة هاشم محمد البستنجي وشريكه 3871151

شركة اعمار األردن للمقاوالت ذ.م.م3881152

شركة شمس الكرك للمقاوالت االنشائية / اسماء عبد اهلل محمد ابو نواس3891153

مؤسسة ضياء البدر للمقاوالت االنشائية / تركي عبد احلميد عبد الفتاح حسن 3901154

شركة االعمال املتقن للمقاوالت ذ.م.م3911155

مؤسسة املهندس جميل احلسبان للمقاوالت االنشائية / جميل محمود سالمة احلسبان3921156

شركة االعمال املبتكرة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3931157

شركة السالسل احلجرية املميزة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3941158

شركة سعد النعيمات وشريكته 3951159

مؤسسة العوامرة للمقاوالت االنشائية / عبد لرحمن محمد حسني العوامرة 3961160

شركة املدن اجلديدة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3971162

شركة طور عبدين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3981164

مؤسسة هاشم علي للمقاوالت / هاشم علي عواد اخلرابشة 3991165

مؤسسة االفاضة للمقاوالت / خليل جميل حسن الزعبي 4001166

شركة مسافات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4011167

شركة احليحي والقيسي والقرالة للمقاوالت االنشائية / املكملون للمقاوالت االنشائية 4021169

شركة احلبيس وشريكته 4031170

مؤسسة ابراهيم كامل للمقاوالت االنشائية 4041171

شركة عمر درادكة وشريكه 4051172

مهندي بني مرتضى / مهند سامي سليمان بنى مرتضى4061173

شركة الفرعوني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4071175

مؤسسة الفن واجلمال يف العمارة للمقاوالت / احمد هشام احمد الشيخ خليل 4081176

مؤسسة زخم الهندسية للمقاوالت االنشائية 4091177

شركة طارق عارف الصقور وشركاه 4101178

شركة الهدار والهلسة4111188

شركة رعد يوسف عبيدات وشريكه 4121189

ابراج الكرك للمقاوالت االنشائية / محمد مازن سليمان االغوات4131190

شركة التطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4141191

شركة رامي كرمي وشريكته / صناع الثقة للمقاوالت االنشائية4151192

شركة البناء الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4161193

شركة متكني الهندسية للمقاوالت ذ.م.م4171194

احمد املشاقبة للمقاوالت االنشائية / احمد جهاد سعود املشاقبة4181195
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اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

مؤسسة املهندس سلطان علوي للمقاوالت سلطان ناجح صبحي علوي4541231

مؤسسة محمد تركي الهندسية / محمد تركي محمود الغنامي4551232

شركة التدعيم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4561233

مؤسسة اشرف محمد ابو رميشان للمقاوالت االنشائية / اشرف محمد سليمان ابو رميشان 4571234

شركة زارا للمقاوالت ذ.م.م4581235

شركة جنم سهيل للمقاوالت ذ.م.م4591236

شركة مهندس محمود الطراونة وشركاه4601237

مؤسسة دار الرشيد للمقاوالت االنشائية 4611238

مؤسة رامي هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية رامي هاشم حسني الغزاوي4621239

مؤسسة خربوش للتعهدات / غسان مخلد كرمي اخلريوش4631240

شركة عز الدين ويعرب الصقور اعمدة اململكة للمقاوالت االنشائية4641241

مؤسسة ابراج وسط عمان للمقاوالت 4651242

شركة احلساسنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4661243

شركة فواز االغوات وشريكته 4671244

شركة احمد خالد الزيود وشريكته4681245

شركة عالء ابو فارس وشريكته / زيد للمقاوالت االنشائية 4691246

شركة فينيكس للمقاوالت ذ.م.م4701247

مؤسسة الشامة للمقاوالت / فاطمة عودة سلمان الزنيمات4711248

شركة الدار املعمورة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4721249

شركة محمد شمر وجالل جربوع / نهضة االردن للمقاوالت4731250

مؤسسة ابراهيم ابو سنية للمقاوالت / ابراهيم شافع عبد الغفار ابو سنينة4741251

شركة ركن اجلودة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4751450
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دائرة العطاءات الحكومية
)JONEPS ( نظام الشراء اإللكتروني االردني

مقدمة :
تعمل دائرة العطاءات احلكومية  على التطوير املستمر لغايات مواكبة التطورات  العاملية   وحتقيق أعلى معايير 
الشفافية والعدالة  بهدف الوصول الى رضى متلقي اخلدمة من مختلف القطاعات التي تتعامل مع الدائرة سواء 
تفعيال التفاقية  االلكتروني  الشراء  نحو  التوجه  تبني  الغاية مت  لهذه  أو خاصة وحتقيقاً  دولية  رسمية  او  محلية 
الشراء االلكتروني املوقعة  بني احلكومة االردنية واحلكومة الكورية يف عام 2014 وذلك بهدف انشاء مشروع الشراء 

االلكتروني االردني ) JONEPS(  بقيمة )8.5( مليون دوالر امريكي،  .  

الهدف من النظام: 
بهدف النظام املعد من قبل  الشركة الكورية )KTNET( الى أمتتة إجراءات طرح وإحالة العطاءات احلكومية 
األردنية املنفذة من قبل  دوائر الشراء املركزية  يف اململكة- دائرة العطاءات احلكومية، دائرة اللوازم ودائرة الشراء 
املوحد، و كذلك أمتتة إجراءات العقود واختتام املشاريع  من قبل أصحاب العمل ترسيخا ملبدأ الشفافية والعدالة 

والنزاهة. واإلستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية وتوفيرا للوقت واجلهد واملوارد. 

اجلهات املكلفة بإنشاء وتطبيق النظام: 
)KTNET( الشركة الكورية املطورة  .1

  )KTNET( املطورة  الكورية  الشركة  الى   )JONEPS  ( االردني  االلكتروني  الشراء  انشاء نظام   أسندت مهام 
وبالتنسيق مع فريق اردني- ميثل جهات الشراء الرئيسية يف االردن أنيط به مهام املشاركة يف إنشاء النظام  مبا 

يحقق أحكام وشروط تشريعات الشراء النافذة  احلاكمة ملشتريات هذه اجلهات الشراء  .
دائرة العطاءات احلكومية   .2

دائرة اللوازم العامة   .3
دائرة الشراء املوحد  .4

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  .5
مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني   .6
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الربط مع نقابة املهندسني االردنيني  -
الربط  مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  -
الربط مع مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني   -

 مراحل اعداد وتطبيق النظام 
مت وضع خطة إعداد وتطبيق النظام بحيث تشمل املراحل التالية :

1 . املرحلة األولى: االستشارات والتحضير )الوضع احلالي – واملستهدف( من 1/1/2015 - 31/5/2015

وتتضمن دراسة مفصلة لواقع احلال وكافة املؤثرات الداخلية واخلارجية املرتبطة بنطاق عمل املشروع وتصورا 
للواقع املنظورومتطلبات حتقيقه. 

 واختتمت هذه املرحلة بتقدمي تقرير الوضع احلالي – واملستهدف من قبل الفريق املطور الكوري والذي متت 
مراجعته من قبل جهات الطرح املعنية الثالثة.

 –  1/6/2015 من  املطورة  الشركة  واختيار   )  KOIKA( املمول   قبل  من  التقرير  مراجعة  الثانية:   املرحلة   .2
31/12/2015

حيث مت  إسناد مهام تطوير النظام الى شركة ) KTNET(  الكورية. 

3. املرحلة الثالثة:  التحليل والتصميم 1/1/2016 – 31/5/2016

إعداد ومراجعة مخطط عمليات الطرح واإلحالة اإللكتروني املعد من قبل دائرة العطاءات  احلكومية وفق أحكام 
نظام االشغال احلكومية  ومبا يتماشى مع تشريعات املمولني الرئيسني لدى الدائرة. وبحيث يشمل كافة أنواع  
العطاءات املمولة من اخلزينة أو من قبل الهيئات الدولية بشقيها عطاءات اخلدمات االستشارية واألشغال وتشمل:

استقطاب عروض  التأهيل املسبق والفعاليات املرتبطة بها  .  -

طرح وإحالة  العطاءات ذات املرحلة الواحدة والفعاليات املرتبطة بها.  -

-  طرح وإحالة العطاءات ذات املرحلتني والفعاليات املرتبطة بها

4.  املرحلة الرابعة: تطوير النظام وتوريد األجهزة ) 1/6/2016 – 31/12/2016(

وشملت مراجعة عمليات الشراء االلكتروني اخلاصة بالنظام ومطابقتها مع مخططات الطرح واإلحالة  االلكترونية  
وبيانات التصنيف والتأهيل ورصد االختالالت  التي مت طلب تصويبها  .

الكوري  الكورية ونظام الشراء  التجربة  العمل االردني إلى كوريا لالطالع على  تخلل هذه املرحلة زيارة  فريق 
) KONEPS(
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)JONEPS( وصف نظام الشراء اإللكتروني األردني
يشتمل نظام  الشراء االلكتروني األردني ) JONEPS( على عمليات وإجراءات كل من األنظمة الفرعية  التالية  :

 )e-Bidding (  الطرح واالحالة  االلكتروني   	1
)e-Contracting( التعاقد االلكتروني  	2
)e-Shopping ( التسوق االلكتروني  	3
)e-Catalogue( الدليل االلكتروني  	4

)E-Archiving( األرشفة االلكترونية 	5

 وما يتطلب ذلك  ذلك من أنظمة :
)Portal System ( إدارة البوابة  	1

)Organization Management(  إدارة املؤسسات  	2
)Supplier Performance Management( إدارة املوردين  	3

 )Users Management( إدارة املستخدمني  	4
) External Linkage( إدارة الربط اخلارجي  	5

)e-Procurement Statistic( اإلحصاء اإللكتروني  	6
 )e-Documents Delivery( تسليم الوثائق اإللكتروني  	7

)Call Center( مركز االتصاالت  	8

)e-Bidding (   متطلبات اعداد وتشغيل النظام الفرعي  / الطرح واإلحالة  اإللكتروني
مخطط عمليات الطرح واإلحالة إلكترونيا  -
 قاعدة  بيانات  تصنيف املقاولني وتاهيل االستشاريني  -
الئحة العقوبات على املقاولني  واالستشاريني  -
الئحة اجلوائز املمنوحة للمقاولني واالستشاريني  -
الربط مع قاعدة بيانات الدائرة  -
الربط مع قاعدة بيانات الشركاء اخلارجيني  -
الربط مع وزارة الصناعة والتجارة  -
الربط مع دائرة املوازنة العامة  -
الربط مع نقابة املقاوليني االردنيني  -
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1 . املرحلة األولى: االستشارات والتحضير )الوضع احلالي – واملستهدف( من 1/1/2015 - 31/5/2015

وتتضمن دراسة مفصلة لواقع احلال وكافة املؤثرات الداخلية واخلارجية املرتبطة بنطاق عمل املشروع وتصورا 
للواقع املنظورومتطلبات حتقيقه. 

 واختتمت هذه املرحلة بتقدمي تقرير الوضع احلالي – واملستهدف من قبل الفريق املطور الكوري والذي متت 
مراجعته من قبل جهات الطرح املعنية الثالثة.

 –  1/6/2015 من  املطورة  الشركة  واختيار   )  KOIKA( املمول   قبل  من  التقرير  مراجعة  الثانية:   املرحلة   .2
31/12/2015

حيث مت  إسناد مهام تطوير النظام الى شركة ) KTNET(  الكورية. 

3. املرحلة الثالثة:  التحليل والتصميم 1/1/2016 – 31/5/2016

إعداد ومراجعة مخطط عمليات الطرح واإلحالة اإللكتروني املعد من قبل دائرة العطاءات  احلكومية وفق أحكام 
نظام االشغال احلكومية  ومبا يتماشى مع تشريعات املمولني الرئيسني لدى الدائرة. وبحيث يشمل كافة أنواع  
العطاءات املمولة من اخلزينة أو من قبل الهيئات الدولية بشقيها عطاءات اخلدمات االستشارية واألشغال وتشمل:

استقطاب عروض  التأهيل املسبق والفعاليات املرتبطة بها  .  -

طرح وإحالة  العطاءات ذات املرحلة الواحدة والفعاليات املرتبطة بها.  -

-  طرح وإحالة العطاءات ذات املرحلتني والفعاليات املرتبطة بها

4.  املرحلة الرابعة: تطوير النظام وتوريد األجهزة ) 1/6/2016 – 31/12/2016(

وشملت مراجعة عمليات الشراء االلكتروني اخلاصة بالنظام ومطابقتها مع مخططات الطرح واإلحالة  االلكترونية  
وبيانات التصنيف والتأهيل ورصد االختالالت  التي مت طلب تصويبها  .

الكوري  الكورية ونظام الشراء  التجربة  العمل االردني إلى كوريا لالطالع على  تخلل هذه املرحلة زيارة  فريق 
) KONEPS(
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)JONEPS( وصف نظام الشراء اإللكتروني األردني
يشتمل نظام  الشراء االلكتروني األردني ) JONEPS( على عمليات وإجراءات كل من األنظمة الفرعية  التالية  :

 )e-Bidding (  الطرح واالحالة  االلكتروني   	1
)e-Contracting( التعاقد االلكتروني  	2
)e-Shopping ( التسوق االلكتروني  	3
)e-Catalogue( الدليل االلكتروني  	4

)E-Archiving( األرشفة االلكترونية 	5

 وما يتطلب ذلك  ذلك من أنظمة :
)Portal System ( إدارة البوابة  	1

)Organization Management(  إدارة املؤسسات  	2
)Supplier Performance Management( إدارة املوردين  	3

 )Users Management( إدارة املستخدمني  	4
) External Linkage( إدارة الربط اخلارجي  	5

)e-Procurement Statistic( اإلحصاء اإللكتروني  	6
 )e-Documents Delivery( تسليم الوثائق اإللكتروني  	7

)Call Center( مركز االتصاالت  	8

)e-Bidding (   متطلبات اعداد وتشغيل النظام الفرعي  / الطرح واإلحالة  اإللكتروني
مخطط عمليات الطرح واإلحالة إلكترونيا  -
 قاعدة  بيانات  تصنيف املقاولني وتاهيل االستشاريني  -
الئحة العقوبات على املقاولني  واالستشاريني  -
الئحة اجلوائز املمنوحة للمقاولني واالستشاريني  -
الربط مع قاعدة بيانات الدائرة  -
الربط مع قاعدة بيانات الشركاء اخلارجيني  -
الربط مع وزارة الصناعة والتجارة  -
الربط مع دائرة املوازنة العامة  -
الربط مع نقابة املقاوليني االردنيني  -
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واختتمت هذه املرحلة بتوريد اخلوادم )Servers ( و االجهزة واملعدات الالزمة لتشغيل النظام الى كل  من مركز 
تكنولوجيا املعلومات الوطني  و دائرة اللوازم العامة.

5	 املرحلة اخلامسة: فحص واعتماد النظام )1/1/2017 – 31/12/2017(

 )e-Bidding ( تواجد الفريق الكوري املطور يف هذه املرحلة ومت  عقد  جلسات  تدريبية خاصة  بالنظام الفرعي
 .)Pilot( يف  دائرة  العطاءات احلكومية وذلك للتحقق من جاهزية النظام متهيداً إلطالق املرحلة التجريبية للنظام

اخلامتة
سوف يتم  حتديد موعد إطالق نظام الشراء اإللكتروني األردني )JONEPS( بعد استكمال التحقق من جاهزية 
النظام.واستكمال الربط اخلارجي )External Linkage( مع املؤسسات اخلارجية . وإجراء ورشات توعوية بخصوص 

استخدام النظام تستهدف كل من املناقصني والشركاء ذوي العالقة وضباط   الشراء
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