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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

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 232

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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املجال والفئةإسم اإلستشاريرقم التأهيل
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فحص املواد بالفئة األولى )ب(شركة كورنثي لإلستشارات الهندسية / عّمان1038
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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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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
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شركة صالح ابو غالية وشريكه 99496
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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 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 وليد القبالوي وشريكه 209852

شركة منذ محمد عاشور الشرباتي وشريكه 210853

مؤسسة خالد ياسني للمقاوالت خالد زكي عبد الرحيم ياسني211858

شركة تأسيس للمقاوالت ذ.م.م212861

شركة فادي محمد الصبابحة وشركاها/ التكافؤ للمقاوالت االنشائية 213862

شركة “محمد خير” فالح العالونة وشريكه / محمد خير فالح العالونة وشريكه للمقاوالت 214863

مؤسسة احمد عمايرة للمقاوالت احمد شريف علي عمايرة215865

شركة االناقة االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / ربوع نابلس للمقاوالت االنشائية 216868

مبسم االردن للمقاوالت االنشائية عامر كامل داود غريب217870

شركة زهدي مصطفى اجلعار وشريكه 218874

شركة سفيان ومحمد محيسن سفيان ومحمد محيسن للمقاوالت 219876

شركة اللجون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م220882

شركة حسن عبد اهلل الطراونة وشريكته / سراقة للمقاوالت االنشائية 221884

شركة عمر بلوطه وشريكه / بلوطة للمقاوالت االنشائية 222890

مؤسسة احمد علي سعادة للمقاوالت احمد علي محمد سعادة 223891

شركة يوسف شعبلو وشريكه 224895

شركة عمر ابو عودا وشريكه 225897

شركة جميل الفروخ وشريكه / مؤسسة الفروخ للمقاوالت 226901

مؤسسة الصالحات للمقاوالت االنشائية / سليمان احمد يوسف الصالحات227902

مؤسسة عالء حمدان اخلوالدة للمقاوالت االنشائية / عالء حمدان علي اخلوالدة228903

مؤسسة حسام النعيمات للمقاوالت االنشائية حسام صالح هالل النعيمات229904

شركة حسني املناعسة وهاشم املشاعلة230905

مؤسسة ابراهيم سليمان اجلالمدة / ابراهيم سليمان ابراهيم اجلالمدة231907

مؤسسة محمد سمير السحيمات للمقاوالت / محمد سمير خلف السحيمات232910

شركة اخلاليلة وشريكه اخلاليلة للمقاوالت االنشائية 233920

شركة كوكب املريخ للمقاوالت االنشاية ذ.م.م فسفور للمقاوالت االنشائية 234921

شركة العفيف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م235922

شركة االجناز املتميز للمقاوالت االنشائية ذ.م.م روابي عجلون للمقاوالت االنشائية 236927

باسلة واسيل للمقاوالت االنشائية اياد ذيب عبد العبد237928

شركة املستقلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م238929

شركة اخلوالدة وابو منيفي / اخلوالدة منيفي للمقاوالت االنشائية 239930

شركة محمد ارشيد وشريكه / ربوع القدس للمقاوالت االنشائية 240933

شركة اجلهود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م241935

مؤسسة هيثم فريحات للمقاوالت االنشائية / هيثم ابراهيم احمد فريحات242938

مكتب هشام ابو رميشان للمقاوالت االنشائية هشام محمد سليمان ابو رميشان243940
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شركة خالد سالمة شطناوي وشريكه / املرياس للمقاوالت االنشائية 174766

شركة علي عودة ومحمد عبد الرحمن175771

شركة مصطفى عقلة اجلعار وشريكه / املهاجرين للمقاوالت االنشائية 176776

مؤسسة عصام حرفوش للمقاوالت / عصام عطا احمد حرفوش177777

خالف للمقاوالت االنشائية / عامر طالب عامر خالف178778

شركة انس مصطفى اجلعار وشريكه / انس مصطفى اجلعار للمقاوالت 179782

اكليل اجلبل للمقاوالت االنشائية / حسني اسعد رمضان عايدي180783

شركة “محمد خير” الشياب وشريكه 181787

شركة عماد شرمي وشريكه182794

شركة الكينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م183801

شركة العلوان والزيادات 184803

شركة فارس السوافنة وشركاه / اسداف للمقاوالت 185804

مؤسسة عبد القادر احللو للمقاوالت االنشائية / عبد القادر ابراهيم عبدا لقادر احللو186805

شركة محمد ثلجي احلنيطي وشريكه / الشهيل للمقاوالت االنشائية 187808

شركة معاذ الروسان وشركاه 188809

شركة عزلوندي بشاي وشريكه 189812

شركة ارجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م190818

مؤسسة محمد عوض املصري للمقاوالت محمد عوض محمد املصري191824

شركة رحمة املومني وشركائها 192825

مؤسسة امين العيسى للمقاوالت الهندسية193827

شركة علي العظامات وهيثم الشديفات وشريكهم194828

مؤسسة حمزة العبادي للمقاوالت االنشائية / حمزة حسن محمود العبادي195829

مؤسسة لقمان للمقاوالت / طالل رضوان حمدان شطناوي196830

 شركة خالد ناجح اجلعار وشركاه 197833

شركة اجلنى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م198835

شركة ياغي والشولي / املانعة للمقاوالت االنشائية 199836

مؤسسة اخلضراوي للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عبد الرحيم علي اخلضراوي200837

نهر البيدق للمقاوالت االنشائية / علي مجاهد عبد الرزاق عوده احلياري201839

شركة توليب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م202840

شركة احلوت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م203843

شركة الصياد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م204844

شركة السراح للمقاوالت ذ.م.م205846

شركة ممدوح الشوميات وشركاه 206848

شركة محمد موسى املزيد وبسام احمد العفايفة وشريكهم بوابة ساكب للمقاوالت االنشائية 207849

شركة ابراهيم اجلعار وشريكه 208850
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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

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي  2018

 248

اسم املقاولرقم التصنيف التسلسل 

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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الفصـل العاشر
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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


