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كانــت وال زالــت هــذه الدائــرة كــذراع مــن أذرع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ، تضــع 
ــدة يف  ــات الرائ ــن املنهجي ــد م ــزام العدي ــر ، والت ــث والتطوي نصــب أعينهــا انتهــاج ســبل التحدي
تقنيــة املعلومــات ، وذلــك لحرصهــا ىلع تقديــم أســمى الخدمــات للمواطنيــن ومواكبــة التطــور 

ــريع . ــي الس التكنولوج
      حيــث أننــي خدمــت يف هــذه الدائــرة كمديــر لهــا ، لفتــرة ليســت بالقصيــرة ، عاصــرت ، 
أثناءهــا ومــا بعدهــا ، إنجــازات هــذه الدائــرة يف املجــاالت واألنشــطة التــي تتركــز فيها مســؤولياتها 
وحرصهــا ىلع منهجيــة التطويــر املتــوازن املســتمر ، يف كل منحــى مــن مناحــي مهامهــا 
ــم اليــوم  واستشــرافها واســتيعابها ملتطلبــات هــذا التطــور ، بمــا يتماشــى مــع مــا يزخــر بــه عال
مــن ســباق ، وخاصــة يف مجــال ثــورة املعلومــات واالتصــاالت وتوظيــف كل ذلــك لصالــح شــفافية 

اإلجــراءات ونزاهــة القــرارات يف العمــل .
       ومــا ذكرتــه ســابقًا يحتــم علــّي أن أشــيد بشــكل خــاص بتلــك الخطــوات الرائــدة للتحــول 
 )JONEPS( نحــو اإلدارة اإللكترونيــة وتعزيزهــا ، وإطــاق العمــل بنظــام الشــراء اإللكترونــي األردنــي
ــازًا  ــق – إنج ــر – بح ــذي يعتب ــة ، وال ــة اإللكتروني ــج الحكوم ــروعها يف برنام ــتكمال مش ــًا الس تباع
ونموذجــًا مــن صنائــع كــوادر مؤسســاتنا الوطنيــة التــي نعتــز ونفتخــر بهــا لحرصهــا ىلع إعــادة 
ّــم هــذه اإلنجــازات والســير  ــات بمــا يعظـ ــن الطموحــات واإلمكان تشــكيل تطلعاتهــا واملوائمــة بي

قدمــًا نحــو إنجــازات جديــدة . 
     ونحــن إذ دخلنــا املئويــة الثانيــة بــكل عــزم وإصــرار ىلع االســتمرار يف التطويــر والتحديــث 
بــكل مــا يخــدم مصلحــة الوطــن الغالــي ، وال بــد لنــا هنــا أن نســتذكر الشــكر والعرفــان آلل هاشــم 
الكــرام ، الذيــن قدمــوا وعملــوا يف بنــاء أردننــا العظيــم ، منــذ عهــد املغفــور لــه بــإذن اهلل ، امللــك 
عبــد اهلل املؤســس إلــى عهــد جالــة امللــك املعــزز عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين - حفظــه اهلل 

ورعــاه، وولــي عهــده األميــن األميــر الحســين ابــن عبــد اهلل الثانــي .
وال أنســى يف هــذا املقــام بــأن أتقــدم لزمائــي موظفــي دائــرة العطــاءات الحكومية بالشــكر 
لجهودهــم باملشــاركة بمراجعــة نظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم )28( لســنة 2019 والتعليمــات 
الصــادرة بموجبــه والــذي هــدف إلنشــاء نظــام مشــتريات عصــري يحكــم كافــة املشــتريات الحكومية 

)أشــغال، لــوازم، خدمــات( . 
ــة  ــا مجموع ــن دفتيه ــوت بي ــي ح ــة الت ــة الوطني ــذه الوثيق ــدور ه ــد لص ــا أمه ــي وأن وإنن  
مــن البيانــات واملعلومــات والتحليــات التــي أوجــزت مســيرة عــام مــن جهــود متواصلــة ، ألرجــو 
ــي  ــادة الت ــاد القي ــن رش ــدف م ــد اله ــتوعبة رش ــا مس ــاز طموحاته ــن إنج ــاتنا م ــن مؤسس أن تتمك
يتصدرهــا حضــرة صاحــب الجالــة الهاشــمية امللــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين املفــدى حفظــه 

ــاه. اهلل ورع
وتستمر املسيرة...

وزير األشغال العامة واإلسكــانوزير األشغال العامة واإلسكــان
املهـنـدس يحيى الكســـبـي
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منــذ نشــأة دائــرة العطــاءات الحكوميــة قبــل أربعــة عقــود اســتطاعت خالهــا ترســيخ جذورها 
بكفــاءة واقتــدار مــن خــال املهــام والصاحيــات املخولــة لهــا بمقتضــى أحــكام نظــام املشــتريات 
الحكوميــة لتكــون إحــدى أدوات الدولــة املعنيــة بقطــاع اإلنشــاءات ورعايــة نشــاطه وتعزيــز قدراته 
باعتبــاره ركنــًا مــن أركان اإلقتصــاد الوطنــي ، وقــد حرصــت الدائــرة طيلــة هــذه الفتــرة ىلع تطويــر 
هــذا القطــاع وتحديثــه مــن خــال إعــادة هندســة اإلجــراءات والتشــريعات الناظمــة لــه لتحقيــق 

التــوازن املنشــود بيــن األطــراف الرئيســية املســؤولة عــن إنجــاز املشــاريع اإلنشــائية.
كمــا وتعمــل الدائــرة بحــٍس عــاٍل باملســؤولية وضمــن خطــة اســتراتيجية معــدة ومعتمــدة أصوليــًا 
ملتزمــة بتطبيــق األحــكام الناظمــة ولوائــح التعليمــات يف كافــة إجراءاتهــا بعدالــة ونزاهــة وشــفافية مــن 
خــال كوادرهــا املؤهلــة التــي تتحمــل أىلع درجــات املســؤولية ، ويحكــم عمــل الدائــرة أنظمــة رقابيــة 

متخصصــة وفعالــة تحــول دون تضــارب املصالــح وتضمــن نزاهــة اإلجــراءات ودقتهــا . 
وقــد واكبــت الدائــرة التطــور التقنــي املتســارع وكانــت يف طليعــة الدوائــر الرســمية التــي 
ــاع  ــة لقط ــة اإللكتروني ــرة البواب ــي للدائ ــع االلكترون ــر املوق ــة ويعتب ــرة اإلدارة اإللكتروني ــت فك تبن
اإلنشــاءات الحتوائــه ىلع منظومــة التشــريعات والتعليمــات واملعلومــات املتعلقــة بقطــاع 
اإلنشــاءات يف اململكــة وكذلــك املعلومــات الازمــة عــن املقاوليــن ومقدمــي الخدمــات الفنيــة 
)املكاتــب الهندســية واالستشــارية( املصنفيــن ، وتقــوم الدائــرة وعبــر موقعهــا اإللكترونــي ببــث 

ــزًا للشــفافية . ــج تعزي ــح العطــاءات مباشــرة ونشــر النتائ جلســات فت
 وضمــن خطــة الدائــرة يف تحديــث التشــريعات التــي تحكــم اجــراءات الشــراء فقــد شــاركت الدائــرة 
ــال بمراجعــة نظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم )28( لســنة 2019 وهــو نظــام عصــري يحكــم  وبشــكل فّع
كافــة املشــتريات الحكوميــة )أشــغال، لــوازم، خدمــات( إضافــة إلــى مراجعــة التعليمــات الصــادرة بموجبــه  
والــذي تــم فيــه فصــل الــدور الرقابــي والتشــريعي عــن الــدور التنفيــذي املنــاط بدوائــر الشــراء املركزيــة 
ــكل املؤسســي للجهــات  ــك تطويرالهي ــة( وكذل ــرة املشــتريات الحكومي ــة ، دائ ــرة العطــاءات الحكومي )دائ
القائمــة بالشــراء الحكومــي وســمح باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة الحديثــة يف اجــراءات الشــراء كجــزء من 
برنامــج الحكومــة يف التحــول نحــو اإلدارة اإللكترونيــة ، كمــا عملــت ىلع إعــادة ترتيــب البيــت الداخلــي 
مــن خــال إصــدار نظــام دائــرة العطــاءات الحكوميــة رقــم )43( لســنة 2020 والــذي جــاء متوافقــًا مــع نظــام 

املشــتريات الحكوميــة رقــم )28( لســنة 2019 بشــكل يضمــن حوكمــة اإلجــراءات وفعاليــة تطبيقهــا .
  وحرصــًا مــن الدائــرة ىلع مواكبــة العصــر ، فقــد بــدأت الدائــرة هــذا العــام بتطبيــق إجــراءات 
ــجيل  ــم تس ــد ت ــي )JONEPS( وق ــي األردن ــراء اإللكترون ــام الش ــال نظ ــن خ ــًا م ــراء الكتروني الش
ــادة  ــاهم يف زي ــا يس ــتخدامه مم ــن ىلع اس ــب املعنيي ــام وتدري ــة ىلع النظ ــركات املصنف الش

ــطة . ــرة واملتوس ــركات الصغي ــة الش ــة وخاص ــاءات الحكومي ــاركة يف العط ــبة املش نس
 كمــا تقــوم الدائــرة بدراســة تغيــر أســعار املحروقــات واملــواد اإلنشــائية املدرجــة يف جــدول 
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ــة  ــم الخاص ــدار التعامي ــائية وإص ــاريع اإلنش ــد للمش ــة املوح ــد املقاول ــل يف عق ــات التعدي بيان
بتعديــل تلــك األســعار ، وكذلــك إصــدار تعاميــم لتمديــد مــدد التنفيــذ للمشــاريع اإلنشــائية بســبب 

الظــروف الجويــة للجهــات الرســمية التــي تتابــع تنفيــذ املشــاريع الخاصــة بهــا.
     وقــد قامــت الدائــرة بالعمــل ىلع إعــداد وثائــق الشــراء القياســية لشــراء األشــغال ليتــم 
ــواء  ــغال س ــراء األش ــراءات ش ــة يف إج ــدات الحكومي ــات والوح ــة الجه ــل كاف ــن قب ــتخدامها م اس
كانــت مناقصــة محليــة أو دوليــة ، حيــث تضمنــت الوثيقــة تعليمــات للجهــات املشــترية إلعــداد 
وثائــق الشــراء بشــكل ســليم ومتكامــل ، وتــم توحيــد الشــروط التــي تحكــم العاقــة بيــن طــريف 
العقــد يف كافــة عقــود الشــراء وادخــال تعديــات فيمــا يتعلــق باملتطلبــات البيئيــة واالجتماعيــة 
والصحــة والســامة العامــة بمــا يتوائــم مــع املمارســات العامليــة الفضلــى ، كمــا انهــا ستســهل 
ىلع املناقصيــن تقديــم وتســعير العــروض بإجــراءات ونمــاذج ثابتــة ال تتغيــر بيــن جهــة مشــترية 
وأخــرى وســتعزز وتســهل مشــاركتهم يف عمليــات الشــراء التــي تطرحهــا كافــة الجهات املشــترية .
 وقــد جــاء هــذا العــدد )الكتــاب الســنوي( ليلقــي الضــوء ىلع أهــم إنجــازات الدائــرة خــال 
العــام املاضــي ليؤكــد اســتمرارية جهودهــا يف أداء دورهــا الفاعــل واإليجابــي بمــا يتوافــق ومعاييــر 

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

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

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

• بيانــات وجــداول بأســماء وأعــداد املقاوليــن املصنفيــن ومقدمــي الخدمــات الفنيــة 
)املكاتــب الهندســية واالستشــارية( املصنفيــن لــدى الدائــرة وحســب املجــال والفئــة واإلختصــاص .

• تقرير تقييمي نهائي لعام 2021  لتعاميم تغير األسعار .
يأتــي إصــدار هــذه النســخة يف ذكــرى مئويــة الدولــة األردنيــة ونحــن نطــوي صفحــة صعبــة 
وأزمــة عابــرة بســبب جائحــة كورونــا هــددت جميــع القطاعــات بمــا فيهــا قطــاع املقــاوالت والعمــل 
ــك  ــمية املل ــة الهاش ــب الجال ــمها صاح ــق رس ــة طري ــير ىلع خارط ــاري ، نس ــي االستش الهندس
عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين حــث فيهــا شــعبه ىلع الوحــدة والتمســك بأهــم املبــادىء والعمــل 
بتشــاركية ألن املســؤولية تقــع ىلع الجميــع يف مواصلــة تطويــر أداء املؤسســات وتحســين 

الخدمــات ضمــن قيــم  اإلجتهــاد  واإلخــاص لتحقيــق األهــداف.
  وال يســعني يف هــذا املقــام إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر ملعالــي وزيــر األشــغال 
العامــة واإلســكان ىلع دعمــه وتوجيهــه املتواصــل ملســيرة عمــل الدائــرة وبالــغ الشــكر والتقديــر 
لكافــة الزمــاء والزميــات العامليــن يف الدائــرة ىلع جهودهــم وتفانيهــم واخاصهــم يف العمــل  
ســائًا اهلل العلــي القديــر أن يوفقنــا جميعــًا لخدمــة األردن الغالــي يف ظــل قائــد الوطــن وراعــي 
املســيرة حضــرة صاحــب الجالــة الهاشــمية امللــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين املعظــم حفظــه 

اهلل ورعــاه .
وتستمر املسيرة ... 

  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية       مدير عام دائرة العطاءات الحكومية     
املهنـدس محمود هـاشم خليـفات
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دائرة العطاءات الحكومية
أنشــئت دائــرة العطــاءات الحكوميــة عــام 1982 ، اســتناًدا ألحــكام نظــام األشغـــال الحكوميــة، 
ــة  ــغال العام ــر األش ــا بوزي ــط إدارًي ــوزراء ، ويرتب ــس ال ــن مجل ــرار م ــن بق ــام يعي ــر ع ــها مدي ويترأس
واإلســكان ، يتكــون جهازهــا اإلداري حاليــًا مــن )126( مســتخدمًا ، )67%( منهــم يحملــون املؤهــات 

ــات . ــة يف كافةالتخصص الجامعي
منــذ انشــاء دائــرة العطــاءات الحكوميــة ، كجهــة حكوميــة معنيــة بقطــاع اإلنشــاءات ، ورعاية 
نشــاطه ، وتعزيــز قدراتــه ، وهــي تعمــل ىلع تحديــث وتطويــر كل مــا يــؤدي إلــى تنميــة وتكاثــف 

جهــود أطرافــه باعتبــاره ركًنــا مــن أركان االقتصــاد الوطنــي يســتلزم التطويــر والتحديــث . 
ــكام  ــى أح ــا بمقتض ــة له ــات املخول ــام والصاحي ــة امله ــاءات الحكومي ــرة العط ــارس دائ تم

ــي :- ــا يل ــك م ــا يف ذل ــه بم ــنة 2019 وتعديات ــم )28( لس ــة رق ــتريات الحكومي ــام املش نظ
1. شــراء مــا تحتــاج إليــه الجهــات الحكوميــة أو الوحــدات الحكوميــة مــن األشــغال والخدمــات    
وتعدياتــه.  2019 لســنة   )28( رقــم  الحكوميــة  املشــتريات  لنظــام  وفقــا  الفنيــة    

ــات               ــع املعلوم ــا وجم ــة وتحليله ــة الحكومي ــات الفني ــغال والخدم ــاءات األش ــق عط 2. تدقي
ــلها . .   املتعلقــة بالعطــاءات وحفظهــا وتحليـــ

3. وضــع الشــروط العامــة والخاصــة لعطــاءات األشــغال والخدمــات الفنيــة والشــروط املرجعية   
.            و إجــراءات العطــاءات والنمــاذج  واملخططــات وتطويرهــا بالتنســيق مــع لجنــة سياســات 

   الشراء .
4.مراجعــة الشــروط العامــة والخاصــة لعقــد املقاولــة واتفاقيــات الخدمــات الفنيــة والشــروط 

.             ملرجعيــة وإجــراءات العطــاءات وتطويــر تلــك الشــروط واإلجـــــراءات .

5. مراجعــة وثائــق الشــراء وطلبــات الشــراء وتدقيقهــا للتحقــق مــن اتفاقهــا مــع أحــكام هــذا 
.            النظــام والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه .

6. التعــاون مــع لجنــة سياســات الشــراء والتنســيق مــع الجهات والوحــدات الحكومية  لتحســين    
.              مهــارات العامليــن يف مجــال الشــراء وبنــاء القــدرات .

ــراء . ــق بالش ــا يتعل ــورة فيم ــرأي واملش ــة بال ــدة الحكومي ــة والوح ــة الحكومي ــد الجه 7. تزوي
8. القيام بأعمال سكرتارية اللجان .

9. جمـع املعلومـات عـن إجـراءات الشـراء التـي تقوم بهـا ورفعها إلى لجنة سياسـات الشـراء .
10.حفظ القيود والسجات وامللفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء .

11.التعــاون مــع لجنــة سياســات الشــراء لوضــع السياســة العامــة إلدارة الشــراء ووضــع الخطــط   
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.            والبرامــج الازمــة لتنفيــذ هــذه السياســة .

12. ترخيــص وتصنيــف املقاوليــن وتصنيــف مقدمــي الخدمــات الفنيــة بالتنســيق مــع الجهات 
.              املختصــة، وحفـــظ  املعلومــات املنوطــة بهــم وبأعمالهــم وذلــك لغايــات العمــل داخــل  

     اململكة وخارجها بموجـب  التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
13. تقييـــم أداء املتعهديـــن واإلستشـــاريين بنـــاًء ىلع التقاريـــر الـــواردة مـــن الجهة . املســـتفيدة. 
14. دراسة تغير أسعار املحروقات و املواد اإلنشائية املدرجة يف جدول بيانات التعـديل يف  
.     عقد املقاولة املوحد للمشاريع اإلنشائية والتنسيب للوزير بإصدار أي تعميم بتعـديل تلك  

.     األسعار .

15. إصـــدار النشـــرات الدوريـــة حـــول قطـــاع اإلنشـــاءات وأســـعار املواد اإلنشـــائية وبنود  األشـــغال .
16. إصدار املطبوعات الدورية واملواد اإلرشادية املتعلقة بالشراء .

17. إدامـــة ملـــف املفاوضـــات انضمـــام األردن التفاقيـــة املشـــتريات الحكوميـــة املنبثقـــة عـــن 
     منظمة التجارة العاملية. 

ـــات  ـــة وأي جه ـــن اململك ـــودة بي ـــوالت املعق ـــات والبروتوك ـــذ االتفاقي ـــاركة يف تنفي 18. املش
.     دولية ىلع املستووين اإلقليمي والعاملي .

19. أي أعمـــال أو مهـــام أخـــرى تنـــاط بالدائـــرة تنفيـــًذا ألحـــكام هـــذا النظـــام والتعليمـــات الصـــادرة 
.     بمقتضاه .

لــدى الدائــرة موقًعــا إلكترونًيــا ىلع شــبكة اإلنترنــت يشــكل مرجًعــا متخصًصــا لــذوي العاقــة 
بمــا يحتويــه مــن بيانــات ومعلومــات محدثــة لــكل مــا يتعلــق بإجــراءات الشــراء وتصنيــف املقاولين 
ومقدمــي الخدمــات الفنيــة حيــث يحتــوي ىلع أهــم التشــريعات النافــذة باإلضافــة الــى العديــد 

مــن الدراســات .
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الخطـة اإلستراتيجيـة
لــدى دائــرة العطــاءات الحكوميــة خطــة إســتراتيجية لألعــوام )2020-2022( وتحتــوي توجهات 

وأهــداف إســتراتيجية اســتناًدا إلــى الرؤيــة والرســالة وانســجاما مــع قيــم الدائرة. 

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

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

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

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

انجــاز وتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية .

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

تقريــر بذلــك للجنــة التخطيــط يف الدائــرة التخــاذ االجــراءات املناســبة .

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

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

ــك . ــاًء ىلع ذل بن
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تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية )عناصر القوة , عناصر الضعف، الفرص، 
التهديدات(

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

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

التهديــدات يف البيئــة الخارجيــة.

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

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

الازمــة إلدارة مثــل هــذه املــوارد.

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

ــا.    ــا ألهدافه ــا ىلع تحقيقه ــس إيجاب ــا ينعك ــة وبم املتاح

ــرة  ــرة خــال فت ــة للدائ ــة العمــل الخارجي ــع موجــودة يف بيئ ــق ووقائ -الفــرص: هــي حقائ
زمنيــة محــددة والتــي ينجــم عنهــا إذا مــا تــم اســتثمارها بالشــكل الصحيــح فوائــد ماديــة وغيــر 

ماديــة.

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

بعيــدة.



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

24

وبنــاء عليــه، وبعــد إجــراء دراســة تحليليــة لواقــع بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة لدائــرة 

العطــاءات الحكوميــة، كانــت النتائــج ىلع النحــو التالــي :

عناصر
الضعف

التهدیدات
الفرص

 عناصر
القــوة

• عدم کفایة املخصصات املالیة ألغراض التطویر  
املؤسسي .

• نقص يف أعداد الکوادر البشریة املؤهلة لبعض 
املواقع .

• عدم وجود مبنی مستقل ومناسب لدائرة العطاءات 
الحکومیة .

•  دعم اإلدارة العلیـــا يف الدائرة والرغبة يف إحداث تغییر 
إیجابي .

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

•  وجود کوادر بشریة مؤهلة .
•  وجود بنیة تحتیة إلکترونیة متقدمة .

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

املتخذة .
•  تفعیل دور الجهات الرقابیة ممثلة بدیوان املحاسبة 
وهیئة النزاهة ومکافحة الفساد يف مراقبة اجراءات 

عملیات الشراء مما یدعم الشفافیة.
•  وجود منح ومشاریع التطویر التي یتم تطبیقها بهدف 

رفع مستوى عملیات الشراء الحکومیة .
. ( (JONEPS) مثال: نظام الشراء اإللکتروني األردني )  

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

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

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

وثبات املنح الخاصة بمشاریع التطویر .

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

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

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

األنظمة املعمول بها .
• رئاسة الوفد املفاوض إلنضمام األردن التفاقیة املشتریات 

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

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

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

الرؤیة
 مشتریات حکـومیــة کفــؤة وشفافــة

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

والحفاظ یلع املال العام

القیم
الکفــاءة والفاعلیة ، التمیــز واإلبتکار 
ترسیخ العمل املؤسسي ، الشفافیة،

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

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

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

01

03
02

04

06

05

07
08

تطویر آلیة لدراسة09
تعدیل أسعار املواد

اإلنشائیة .

ترخیص وتسجیل الشرکات 
غیر األردنیة يف مجال 

قطاع اإلنشاءات األردني .

املساهمة يف تطویر 
وتنظیم قطاع اإلنشاءات

 األردني .

املساهمة يف رفع کفاءة
املقاولین ومقدمي الخدمات

الفنیة .

اتمتة إجراءات الدائرة .

تحدیث التشریعات الناظمة 
لعمل الدائرة  

تـطـویر األداء ورفع قدرات
العاملین يف الدائرة .

مأسسة عمل الدائرة کذراع
تنفیذي ومرکزي الدارة شراء
األشغال والخدمات الفنیة .

تحسین شفافیة وکفاءة
وفاعلیة شراء األشغال 

والخدمات الفنیة .

األهداف اإلستراتیجیة لدائرة العطاءات الحکومیة
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الفصل الثاني

    دراسات تحليلية وإحصاءات
     ومخططات بيانية
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مقارنة أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / لقطاع األبنية الحكومية لألقاليم الثالثة
) شمال ، وسط ، جنوب (

وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

3.705.04.03.75.04.2م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

2.503.73.02.53.73.1م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

2.502.82.02.02.82.4م2توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 20 سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 ذات مقاومة مميزة 18 3
نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي سماكة.

60.065.060.060.065.061.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

88.085.090.085.090.087.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

100.090.097.090.0100.095.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

9.08.78.08.09.08.6م2تقديم وصب خرسانة درجة 25  سماكة )10( سم5

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم2  6
High Tensile steel Grade 60

850.0880.0800.0800.0800.0843.3طن

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

3.704.85.03.75.04.5م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيًا 

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

88.095.093.088.095.092.0م3

100.090.095.090.0100.095.0م3خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة وبأي سماكة1-ب

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

850.0780.0800.0780.0850.0810.0طن

"تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر ) محلية ( خال  3
من العيوب ارتفاع)25( سم سماكة )5( سم ."

55.050.047.047.055.050.7م2

تقديم وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 4
) محلية ( خال من العيوب عرض )30( سم سماكة )5( سم 

22.5025.027.022.527.024.8م2

أعمال الطوبثالثًا

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

6.607.07.56.67.57.0م2سماكة 10سم1-أ

12.7014.013.012.714.013.2م2سماكة 20سم1-ب

15.016.514.014.016.515.2م2طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم للجدران الخارجية1-ج

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

0.900.850.800.800.900.90عدد
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال القصارةرابعًا

4.505.54.74.55.54.9م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

6.007.07.06.07.06.7م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

اعمال الباط واالرضياتخامسًا

تقديم وتركيب باط سيراميك لألرضيات قياس 1
)30×30×3(سم

15.016.013.013.016.014.7م2

14.5013.012.012.014.513.2م2تقديم وتركيب باط  سيراميك للجدران نخب اول   2

17.7019.017.017.719.017.9م2تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات قياس )40×40(سم 3

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

3.503.02.02.03.52.8م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول لادراج  5
سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

28.020.023.020.028.023.7م.ط

 اعمال املنجورسادسًا

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

120.0110.097.097.0120.0109.0م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من خشب الاتيه 2
سماكة 18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(سم

140.0155.0160.0140.0160.0151.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الاتيه سماكة 18 3
ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

120.0120.0110.0110.0120.0116.7م.ط

االعمال املعدنية سابعًا

67.056.063.063.067.065.0م2تقديم وتركيب شبابيك املنيوم مقطع عادي زجاج مفرد1-أ

80.088.090.080.090.086.0م2توريد وتركيب ابواب املنيوم 1-ب

40.044.045.040.045.043.0م.طتقديم درابزين لألدراج من مواسير حديدية1-ج

80.090.087.080.090.085.7م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج2

115.097.090.090.0115.0100.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات3

300.0320.0250.0250320.0290.7م2توريد وتركيب ابواب حديد مقاوم للحريق مدة ساعتين4

اعمال الدهانات ثامنًا 

2.03.01.81.83.02.3م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

13.011.013.011.013.012.3م2تقديم وتركيب سقوف ثانوية معلقة 2

اعمال السطح ومنع الرشحتاسعًا

9.0011.009.509.0011.009.83م2توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من خرسانة درجة 115

6.007.006.706.007.006.57م2تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(2
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

األعمال الخارجية :  أعمال الساحات والجدران االستنادية عاشرًا

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران االستنادية واالسوار 1
والخنادق

5.03.04.73.005.04.2م3

2.02.72.52.02.72.4م2توريد وفرد بيس كورس سماكة )20( سم2

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :3

88.090.085.085.090.087.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية ورقاب االعمدة3-أ

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدات االرضية املسلحة 3-ب
سماكة )15( سم

12.010.511.010.512.011.2م2

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

850.0880.0800.0800.0880.0843.3طن

12.7013.011.011.013.012.2م2تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس )40×40×4(سم 5

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( جاهز الصنع 6
مصبوب من خرسانة درجة )25(  قياس )12/15×30×50(سم

10.8 12.09.511.09.512.0م.ط
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مقارنة أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / القطاع التربوي لألقاليم الثالثة 
) شمال ، وسط ، جنوب (

وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

 اعمال تحت منسوب الباطأواًل

اعمال حفريات من كل نوع :1

3.74.04.53.74.54.1م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

2.53.02.02.03.02.5م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

2.02.72.52.02.72.4م2توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 15سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ذات مقاومة مميزة 15 3
نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي سماكة.

60.063.065.060.065.062.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

85.093.088.085.093.088.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

93.0100.097.093.0100.096.7م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

8.58.010.08.010.08.8م2تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( سم5

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم2  6
High Tensile steel Grade 60

780.0850.0860.0780.0885.0830.0طن

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

3.23.74.03.24.03.6م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيًا 

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

85.093.088.085.093.088.7م3

94.095.0100.094.0100.096.3م3خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة وبأي سماكة1-ب

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

830.0750.0800.0750.0830.0793.3طن

 تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) محلية ( خال من العيوب ارتفاع)25( سم سماكة )5( سم .

50.060.055.050.060.055.0م2

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

25.026.030.025.030.027.0م.ط

أعمال الطوبثالثًا 

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

6.07.07.76.07.76.9م2سماكة 10سم1-أ

12.011.513.011.513.012.2م2سماكة 20سم1-ب

15.71716.515.717.016.4م2طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم للجدران الخارجية1-ج

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

0.700.800.700.800.75 0.75عدد
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

أعمال القصارةرابعًا 

4.05.05.04.05.04.7م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

6.57.07.06.57.06.8م2قصارة اربعة وجوه خارجية2

اعمال الباط واالرضياتخامسًا 

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

10.010.011.010.011.010.3م2

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

12.013.013.712.013.712.9م2

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

15.016.317.015.017.016.1م2

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

42.040.045.040.045.042.3م2

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

)15( سم 

6.07.07.76.07.76.9م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول لادراج  6
سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

22.023.025.022.025.023.3م.ط

اعمال املنجور سادسًا 

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

97.0100.0110.097.0110.0102.3م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من خشب الاتيه 2
سماكة 18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(سم

143.0155.0160.0143.0160.0152.7م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الاتيه سماكة 18 3
ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

113.0130.0120.0113.0130.0121.0م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  من  خشب الاتية 4
سمك )22( ملم لجميع الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 

/0.95 م

120.0155.5140.0120.0155.5138.5م.ط

األعمال املعدنية:سابعًا

80.085.090.080.090.085.0م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1

93.095.0100.093.0100.096.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2

30.033.035.030.035.032.7م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

اعمال الدهانات :ثامنًا

1.82.53.01.83.02.4م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس اكريليكي نقي 2
%100

2.53.33.02.53.32.9م2

اعمال السطح ومنع الرشح:تاسعًا

9.5010.0011.009.5011.0010.17م2توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من خرسانة درجة 115

5.706.007.005.707.006.23م2تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(2
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
السعر و

االفرادي 
لعطاء 
مركزي 

يف اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية عاشرًا

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران االستنادية واالسوار 1
والخنادق

3.54.05.03.55.04.2م3

2.02.73.02.03.02.6م2توريد ورصف حجرمزي صلب سماكة )20( سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن الحفريات وبأي 3
سماكة 

60.063.065.060.065.062.7م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :4

80.090.088.080.090.086.0م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية ورقاب االعمدة4-أ

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

9.010.010.09.010.09.7م2

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

770.0885.0800.0770.0885.0818.3طن

9.010.012.09.012.010.3م2تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس )40×40×4(سم 6

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( جاهز الصنع 7
مصبوب من خرسانة درجة )25(  قياس )12/15×30×50(سم

10.011.010.010.011.010.3م.ط
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مقارنة أسعار بنود رئيسة ملشاريع أبنية / القطاع الصحي لألقاليم الثالثة 
) شمال ، وسط ، جنوب (

وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

4.74.03.03.04.73.9م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

3.02.52.22.23.02.6م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

2.52.02.72.02.72.4م2توريد ورصف حجرمزي او بيس كورس سماكة 20سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 18 ذات مقاومة مميزة 18 3
نيوتن/ملم2 ضمن الحفريات وبأي سماكة.

60.065.063.060.065.062.7م2

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

88.090.085.085.090.087.7م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

97.095.0100.095.0100.097.3م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

10.512.011.010.512.011.2م2تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )15( سم5

حديد عالي املقاومة للشد اجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم2  6
 High Tensile steel Grade 60

870.0850.0830.0830.0870.0850.0طن

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

3.04.55.03.05.04.2م3

اعمال فوق منسوب الباطثانيًا 

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

88.090.097.088.097.091.7م3

93.095.0100.093.0100.096.0م3خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة وبأي سماكة1-ب

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد خضوع 300 2
نيوتن /ملم2 و420 نيوتن/ممG 40( 2 و G 60( عالي الشد

880.0850.0870.0850.0880.0866.7طن

 تقديم وتركب جدران حجرية صنف أ محاجر 3
) محلية ( خال من العيوب ارتفاع)25( سم سماكة )5( سم.

48.057.055.048.055.053.3م2

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

25.027.023.023.027.025.0م.ط

أعمال الطوبثالثًا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

7.78.06.06.08.07.2م2سماكة 10سم1-أ

13.014.011.011.014.012.7م2سماكة 20سم1-ب

12.015.815.012.015.814.3م2طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم للجدران الخارجية1-ج

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

0.80.91.100.751.100.92عدد
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وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

اعمال القصارةرابعًا:

4.05.05.54.05.54.8م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1

7.08.06.36.38.07.1م2قصارة اربعة وجوه خارجية ملونة2

اعمال الباط واالرضياتخامسًا

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

12.010.011.710.012.011.2م2

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

14.812.013.012.014.813.3م2

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

15.015.017.015.017.015.7م2

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

43.045.055.043.055.047.7م2

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

)15( سم 

7.76.07.06.07.76.9م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي مصقول لادراج  6
سماكة الدعسة 3سم، سماكة املرآه 2سم

20.027.025.020.027.024.0م.ط

اعمال املنجور:سادسًا

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

97.0115.0110.097.0115.0107.3م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من خشب الاتيه 2
سماكة 18 ملم عرض )60( سم ارتفاع)90(سم

140.0157.0145.0140.0157.0147.3م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الاتيه سماكة 18 3
ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

110.0120.0120.0110.0120.0116.7م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  من  خشب الاتية 4
سمك )22( ملم لجميع الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 

/0.95 م 

170.0180.0150.0150.0180.0166.7م.ط

األعمال املعدنية:سابعًا

88.090.080.080.090.086.0م2توريد وتركيب شبابيك املنيوم مزدوج1

97.0100.090.090.0100.095.7م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات2

28.035.030.028.035.031.0م2توريد مصبعات حماية للشابيك3

اعمال الدهانات :ثامنًا

1.82.52.01.82.52.1م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس اكريليكي نقي 2
%100

3.03.32.52.53.32.9م2

اعمال السطح ومنع الرشح:تاسعًا

10.0011.509.009.0011.5010.17م2توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من خرسانة درجة 115

7.008.006.006.008.007.00م2تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية )روالت(2



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

39

وصف البندالرقم

ل
كي

 ال
دة

ح
و

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عاشرًا

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران االستنادية واالسوار 1
والخنادق

3.75.04.03.75.04.2م3

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن الحفريات وبأي 2
سماكة 

65.073.070.065.073.069.3م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 25 :3

92.088.090.088.090.090.0م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية ورقاب االعمدة3-أ

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

7.58.09.07.59.08.2م2

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

860.0850.0800.0800.0860.0836.7طن

13.010.09.59.513.010.8م2تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس )40×40×4(سم 5

تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( جاهز الصنع 6
مصبوب من خرسانة درجة )25(  قياس )12/15×30×50(سم

11.010.013.510.013.511.5م.ط
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مقارنة أسعار بنود األعمال الكهربائية
عطاءات مركزية محالة لقطاع التربية والتعليم ) مدارس(

دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / بالدينار حسب األقاليم

وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

األعمال امليكانيكية

أواًل  - األعمال الصحية واملجاري:

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

10098999810099عدد

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

137133150133150140عدد

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

110118130110130119عدد

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

145130165130165147عدد

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

9211010592110102عدد

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

170185200170200185عدد

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

333537333735عدد

8 Clean Out  323438323835عددنقطة تنظيف قياس )20×20( سم

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

202218182220عدد

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

141315131514م.ط

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

9111091110م.ط

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

576576م.ط

مواسيرمجاري و تصريف الخارجية قطر)110مم( 13
من)UPVC( ضغط 10بار سماكة 5.3 مم

10988109م.ط

مواسيرمجاري و تصريف الخارجية قطر )160مم( 14
من)UPVC( ضغط 10بار سماكة 7.7 مم

222320202322م.ط

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

100115110100115108عدد

حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة درجة 20 16
وبسماكة 15سم  قياس )قطر 60سم( والغطاء )قطر 

60سم(

100115105100115107عدد
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وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة درجة 20 17
وبسماكة 15سم  قياس )قطر 90سم( والغطاء )قطر 

60سم(

145150143143150146عدد

ثانيًا- األعمال الصحية للمعوقين:

350370300300370340عددمرحاض افرنجي )37×65(سم مع ملحقاته1

490510500490510500عددمغسلة )41×56( سم مع ملحقاتها2

ثالثًا- املياه الباردة والساخنة:

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

676676م.ط

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

776677م.ط

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

9121091210م.ط

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

141516141615م.ط

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

1191191110م.ط

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

192021192120م.ط

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

141517141715م.ط

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

987798م.ط

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

677677م.ط

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

867687م.ط

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

161514141615م.ط

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

9101191110م.ط

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

1110991110م.ط

شبكة مواسير باردة وساخنة باستيكية حرارية قطر 14
16مم

224243م.ط

شبكة مواسير باردة وساخنة باستيكية حرارية قطر 15
20مم

345354م.ط

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

690700710690710700عدد

117120119117120119عددكولكتر نحاس قطر )25مم(17

147148155147155150عددكولكتر نحاس قطر )32مم(18
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99981009810099عددكولكتر نحاس قطر )20مم(19

148149150148150149عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )100×60×10(سم20

119122120119122120عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )80×60×10(سم21

9910010099100100عددخزائن توزيع مياه باردة وساخنة )60×60×10(سم22

180179183179183181عددسخان ماء كهربائي سعة 50 لتر وقدرة 1500 واط23

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

248245250245250248عدد

وحدة تسخين شمسي متكاملة مزودة بسلندر ماء 25
ساخن سعة 300 لتر و3 خايا ومقاومة كهربائية ال 
تقل عن 2000 واط لكل وحدة )نظام القط شمسي 

مسطح (

150016001499149916001533عدد

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

500490510490510500عدد

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

200235275200275237عدد

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

205200210200210205عدد

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

250245260245260252عدد

مضخة مياه باردة قدرة 3.7 ل/ث ،ضغط 10 م 30
وملحقاتها  مع طابة ضغط سعة 100 لتر

600605599599605601عدد

مضخة مياه باردة قدرة 1.25 ل/ث ،ضغط 10 م 31
وملحقاتها  مع طابة ضغط سعة 100 لتر

350360330330360347عدد

نظام تناضح عكسي )RO( سبع مراحل بتدفق32
 1 لتر / ث  وملحقاته للمشارب الخارجية

800798810798810803عدد

رابعًا- أعمال التكييف والتهوية:

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

700680730680730703عدد

224000BTU/ وحدة تبريد وتدفئة ذات قدرة :تبريد
24000BTU/Hr تدفئة -  Hr

950990110095011001013عدد

312000BTU/ وحدة تبريد وتدفئة ذات قدرة :تبريد
12000BTU/Hr تدفئة -  Hr

500499510499510503عدد

4supply, install, commission & operate individ-
 ual or ) group control for spaces containing
 more than one indoor unit( wired remote
 control  for each indoor unit

1001009999100100عدد

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

300299305299305301عدد

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

350340360340360350عدد

1009910599105101عددمروحةسحب تركب ىلع الشباك بقدرة 150 لتر/ث7
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504955495551عددمروحةسحب تركب ىلع الشباك بقدرة 50 لتر/ث8

192022192220كغمأقنية هواء لنظام التكييف من الصفائح املعدنية9

مروحة شفط )سحب( تركب ىلع الدكت بقدرة 50 10
لتر/ث 

150149160149160153عدد

مروحة شفط )سحب( تركب ىلع الدكت بقدرة 100 11
لتر/ث 

300310305300310305عدد

مروحة شفط )سحب( تركب ىلع الدكت بقدرة 150 12
لتر/ث  ,ولكن مروحة هواء نقي

400399405399405401عدد

13CFM 100 1051009999105101عددمروحة شفط )سحب( جدارية بقدرة

خامسًا - أعمال إطفاء الحريق:

343638343836م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 50 مم1

201922192220م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 40 مم2

151614141615م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 32 مم3

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

398408405398408404عدد

150015501600150016001550عددمضخة اطفاء حريق قدرة 1 لتر /ث ضغط 30م5

خزان املياه الحلوة 2 م3 من الصاج املجلفن  مع 6
ملحقاته

300299310299310303عدد

سادسًا- أعمال شبكة الغاز املسال :

978798م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 3/8 انش  1

567576م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 12 مم2

151416141615م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 15 مم3

خزائن توزيع الغاز املسال من الستانلس ستيل  )80 4
×60 ×10 (سم مع مجمع غاز قطر 32 مم

200210200200210203عدد

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

300310305300310305م.ط

1009910599105101عدداسطوانات غاز سائل مملوءة وملحقاتها سعة 12 كغم6
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األعمال الكهربائية :

نقاط االنارةأوال:

نقطة تغذية انارة داخلية باستخدام اساك  3×2.5 1
201825182521عددمم 

نقطة تغذية مروحة شفط باستخدام اساك  3×2.5 2
211920192120عددمم 

نقطة تغذية انارة خارجية باستخدام كوابل  مسلحة  3
514558455851عدد3×6 مم مع اعمال مدنية 

ثانًيا: وحدات اإلنارة

282633263329عددوحدة انارة 40 واط )60×60( تركب يف السقف 5

وحدة انارة 40 واط )60×60(  تركب يف السقف 6
482243224838عددطوارئ

وحدة انارة 10واط ) dowm light ( تركب غاطسة يف 7
  ip 44 403755375544عددالسقف

وحدة إنارة 44 واط )60×60( تركب يف السقف 8
413451345142عددطوارئ

303332303332عددوحدة إنارة 34 واط )60×60( تركب   يف السقف9

حدة إنارة 34 واط )60×60( تركب   يف السقف 10
455441415447عددطوارئ

444345434544عددحدة إنارة 38 واط 1  تركب   فوق االلواح 11

وحدة انارة 12واط  تركب ىلع الجدار  مع شبك 12
   ip 54  453040304538عددحماية

13 ip 20 353440344036عددحدة إنارة 38 واط    تركب   يف السقف

14ip 44  305645305644عددوحدة انارة 10 واط

484741414845عددوحدة انارة 10 واط  ip 44 طوارئ15

149121199121199156عددكشاف 100 واط  ip 66 يركب ىلع الجدار 16

17 ip عامود انارة 7م بذراعين ووحدة انارة 2×100 واط
251356366251366324عدد66
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ثالًثا: األجراس املدرسية 

اجراس مدرسية 4" داخلية باستخدام اساك 1
452637264536عدد2.5ملم2

اجراس مدرسية 6" خارجية  باستخدام اساك 2
567566567566عدد2.5ملم2

رابًعا: اباريز القوى ونقاط التغذية

مخرج  لتغذية للوحة انذار الحريق  باستخدام اساك 1
423135314236عدد3×4 ملم 

232025202523عددابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم2

ابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام اساك 3×4 3
413250325041عددملم

نقطة تغذية لزوم كاونتر املختبرات باستخدام 4
496346466353عدداساك 3×4 ملم 

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 5
ip 44 252935253530عددمطري

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4  6
262220202623عدديركب يف السقف 

نقط تغذية للكاميرات داخلية  باستخدام اساك 7
272523232725عدد3×4 ملم 

8
نقط تغذية للكاميرات الخارجية  باستخدام اساك 
3×4 ملم شاملة االعمال املدنية من حفر ومواسير 

ومناهل 
493846384944عدد

9
  Adouble pole switch with indication 25
 lamp for water heater with 3×4 mm2354859355947عدد

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 10
353037303734عددملم ىلع ارتفاع وحدات التكييف  الداخلية 

خامًسا: تغذية االعمال امليكانيكية

1
 ISOLATOR 25A ip 65 for boosting pumb
with 3×4 mm2 wire706959597066عدد

2
 ISOLATOR 25A ip 65 for emergency pumb
with 3×4 mm2 wire654955496556عدد

3
 ISOLATOR 25A ip 65 for fire fighting pumb
with 3×6 mm2 wire484953485350عدد

4
 ISOLATOR 25A ip 65 for circulation pumb
with 3×4 mm2 wire443955395546عدد

5
 ISOLATOR 25A ip 65 for EAF-01 FAN  with
3×4 mm2 wire715579557968عدد

6
  ISOLATOR 25A ip 65 ,3phase for  R.O UNIT
with 5×4 mm2 wire725259527261عدد

7
 ISOLATOR 25A ip 65 ,3phase for  electrical
element   with 5×4 mm2 wire86101908610192عدد
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سادًسا: اللوحات الكهربائية الفرعية 

1 )BDB( 352108296108352252عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع

2GDB 248138385138385257عددلوحة فرعية 3فاز 18 قاطع

3FDB 198352149149352233عددلوحة فرعية 3 فاز 12 قاطع

4
لوحة فرعية لانارة الخارجية تحتوي ىلع 

كونتكنترات وملبات اشارة و 
TIMER و  SELECTIVE SWITCH

459295356295459370عدد

لوحة توزيع لاحمال امليكانيكية ىلع السطح 5
R-MCC399485552399552479عدد

سابًعا: اللوحات الكهربائية الرئيسية والشبه رئيسية

210018562025185621001994عدد لوحة كهربائية رئيسة 1

2SMDB-1456868130086814561208عددلوحة شبه رئيسية

ثامًنا: الكوابل الكهربائية الفرعية والرئيسية

1 cu/xlpe/pvc 10.09.011.09.011.010.0م .طكيبل مقطع 5×6 ملم

كيبل مقطع 5×6 ملم2
 cu/xlpe/swa/pvc 8.010.09.08.010.09.0م .ط

كيبل مقطع )4×1+25×16( ملم 3
 cu/xlpe/pvc26.031.015.015.031.024.0م .ط

كيبل مقطع )4×1+240×120( ملم4
 cu/xlpe/pvc 130.0153.0126.0126.0153.0136.3م .ط

تاسًعا: نظام التأريض

1MDB 166156200156200174عددنظام تأريض للوحة

نظام تأريض للوحة2
MAIN DATA CABINET 199180205180205195عدد

عاشًرا: نظام الهاتف 

100861058610597عددمجمع هواتف رئيسي 30 زوج1

2PAIR 10 110123105105123113عددمجمع هواتف فرعي 10 زوج مع كيبل هاتف

251921192522عددابريز هاتف RJ 11  يركب ىلع الجدار3

4
ابريز هاتف  RJ 11 يركب ىلع الجدار يف غرفة 
الحارس شاما االعمال املدنية من حفر وطمم 

ومناهل
1209015190151120عدد
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الحادي عشر: نظام انذار الحريق

1heat detector335864336452عدد

2smok detector295160296047عدد

3 manual call point325648325645عدد

4 indoor siren with flasher305952305947عدد

5outdoor siren with flasher322537253731عدد

6FACP WITH 8 ZONE 321256450256450342عدد

7REPEATER  FARP256401306256401321عدد

الثاني عشر: نظام الحاسوب

ابريز حاسوب RJ45   باستخدام كيبل 1
587946467961عددutp cat 6a 4p يركب ىلع الجدار 

2
 utp  cat  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب

6a 4p يركب ىلع الجدار يف غرفة الحارس شامل 
االعمال املدنية 

503564356450عدد

3
 utp  cat 6a  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
4p خاص للكاميرات الداخلية والخارجية  مع جميع 

االعمال املدنية للكاميرات الخارجية 
705365537063عدد

250325183183325253عددكابينة اتصاالت  12وحدة  4

354423234434عددكابينة اتصاالت  18 وحدة  5

1008912089120103عددكابينة اتصاالت  24 وحدة  6

524955495552عددكابينة اتصاالت  42 وحدة  7

8 6U 600345540345600495عددكابينة اتصاالت

الثالث عشر: املناهل :

138109151109151133عددمنهل قياس )80×80×80( سم1

898596859690عددمنهل قياس )60×60×60( سم 2   

الرابع عشر: نظام الصوتيات :

1rack cabient 19" , 12 u152196351152351233عدد

2indoor speakers 50 w254305456254456338عدد

3loud horn speakers 50 w105158146105158136عدد
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4power amplifier 240 w . -4channels250118165118250178عدد

5dynamic microphone120217183120217173عدد

6 handheld wirless microphone with UHFTRX120138110110138123عدد

UPS الخامس عشر: أجهزة

256828563592256835923005عدد 3phase - KVA 12 ups جهاز1

السادس عشر: نظام املراقبة 

1indoor dome ip camera (3MP)12185928512199عدد

2Outdoor fixed camera ip 66 (5MP)1258713787137116عدد

3NVR 16 CHANNEL 400463365365463409عدد

4LED, 40"Monitor450605580450605545عدد

UPVC السابع عشر: املواسير  الخارجية

151420142016م .ط   مواسيرUPVC 2 ench فارغة 1

201625162520م .ط   مواسيرUPVC 3 ench فارغة2

الثامن عشر: املصعد الكهربائي 

175981506320653150632065317771عددمصعد سعة 630كغم سعة 8 اشخاص1

التاسع عشر: نظام العرض 

تأسيس لنظام العرض data show شاما علب 1
1369814998149128عددومواسير فارغة

العشرون: مانعة الصواعق 

1 farady cage 199525363021199530212517عددنظام مانعة الصواعق

الحادي والعشرون: نظام التلفاز 

ابريز خاص بالتلفاز باستخدام1
coxial cable RG6 U75ohm 413653365343عدد

الثاني والعشرون: نظام توليد الطاقة املتجددة

1PVS نظامKWP556602754556754637
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1

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل C40 اقطار 
150 ملم و100 ملم، وتوريد وحفر وتمديد خطوط 

مياه بولي ايثيلين HDPE اقطار  63 ملم و 32 ملم 
و 25 ملم، حسب املطلوب طبقا للمواصفات ويف 
االماكن التي يحددها جهاز االشراف والسعر يشمل 

حفر الخنادق يف جميع انواع التربة من صخر 
وخرسانة واسفلت الخ ... طبقا للمواصفات الفنية 

املعتمدة واعادة االوضاع مع التسوية والطمم 
والدك جيدًا وىلع طبقات والتأمين من مادة رمل 

صويلح اسفل واىلع املاسورة مع وضع الشريط 
التحذيري املمغنط ويكون الطمم حسب مواصفات 

سلطة املياه ونقل ناتج الحفر خارج املوقع 
شامًا صب املقاطع العرضية شامًا ربط الخطوط 
القائمة باملقترحة شامًا التيات واملفف واالدابتر 
واالكواع وجميع القطع الازمة واللحام والعزل يف 

حال الربط ىلع خط قائم حديد والسعر يشمل 
تكلفة فحوصات الضغط والكلورة والغسيل وجميع 

فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية املختبرات 
وجميع متطلبات العمل.وضمن مناطق االشغال 

العامة يكون الحفر واعادة الوضع حسب املواصفات 
الفنية لوزارة االشغال العامة واالسكان او الجهة ذات 
العاقة ويكون ذلك محمًا ضمن سعر املتر الطولي 

والعمل يكون حسب تعليمات املهندس وجميع 
مل يلزم شامًا شبك الخطوط القائمة واملقترحة 

وجميع ما يلزم وكما يلي:

1-ا
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 

150ملم يف االسفلت او الباط او سطح خرساني 
)يف طريق لاشغال العامة(

707170707170م.ط

1-ب
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 
150ملم يف السيلن كوت )يف طريق لاشغال 

العامة(
657062627066م.ط

1-ج
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 

150ملم يف االرض الطبيعية )يف طريق لاشغال 
العامة(

707053537064م.ط

1-د
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 

100ملم يف االسفلت او الباط او سطح خرساني 
)يف طريق لاشغال العامة(

506550506555م.ط

1-هـ
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 
100ملم يف السيلن كوت )يف طريق لاشغال 

العامة(
506548486554م.ط

1-و
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 

100ملم يف االرض الطبيعية )يف طريق لاشغال 
العامة(

506560506558م.ط
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1-ز
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 

63 ملم يف االسفلت او الباط او سطح خرساني 
)يف طريق لاشغال العامة(

404035354038م.ط

1-ح
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 

63 ملم يف السيلن كوت )يف طريق لاشغال 
العامة(

283820203829م.ط

1-ط
توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 
63 ملم يف االرض الطبيعية )يف طريق لاشغال 

العامة(
283520203528م.ط

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 1-ي
706558587064م.ط150ملم يف االسفلت او الباط او سطح خرساني 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 1-ك
706552527062م.ط150ملم يف السيلن كوت 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 1-ل
506544446553م.ط150ملم يف االرض الطبيعية 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 1-م
404050405043م.ط100ملم يف االسفلت او الباط او سطح خرساني 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 1-ن
404439394441م.ط100ملم يف السيلن كوت 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه دكتايل قطر 1-س
283835283834م.ط100ملم يف االرض الطبيعية 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 1-ع
202820202823م.ط63 ملم يف االسفلت او الباط او سطح خرساني

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 1-ف
152520152520م.ط63 ملم يف السيلن كوت 

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 1-ص
121820122017م.ط63 ملم يف االرض الطبيعية

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 1-ق
101420102015م.ط32 ملم )وصات مياه للمباني( يف جميع االسطح

توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر 1-ر
101020102013م.ط25 ملم )وصات مياه للمباني( يف جميع االسطح

2

 Galvanized steel "2/1 توريد وتركيب مواسير قطر
class B  بشكل مكشوف يف حالة تصويب مكان 

العداد )ان لزم االمر وحسب تعليمات املهندس 
املشرف ومديرية املياه املعنية ( شامًا الشبك من 

الجهتين مع جميع القطع الازمة.

433343م.ط

3

 Galvanized steel  "1  توريد وتركيب مواسير قطر
class B  بشكل مكشوف يف حالة تصويب مكان 

العداد )ان لزم االمر وحسب تعليمات املهندس 
املشرف ومديرية املياه املعنية ( شامًا الشبك من 

الجهتين مع جميع القطع الازمة.

453354م.ط
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4

 Galvanized steel  "2 توريد وتركيب مواسير قطر
class B  بشكل مكشوف يف حالة تصويب مكان 

العداد )ان لزم االمر وحسب تعليمات املهندس 
املشرف ومديرية املياه املعنية ( شامًا الشبك من 

الجهتين مع جميع القطع الازمة.

1510771511م.ط

5

توريد وتركيب محبس قطر 6" بضغط اسمي 25 
بار شاما ربط الخطوط القائمة واملقترحة شاما 

انشاء surface box شاما عمود االستطالة حديد 
شامًا توريد وتركيب جميع القطع الازمة للربط 

شاما الحفريات الازمة واعادة الردم واعادة االوضاع 
الى ما كانت عليه سابقا ... الخ وكافة االعمال 

التابعة حسب املخططات واملواصفات وتعليمات 
املهندس املشرف 

750100010007501000917عدد

6

توريد وتركيب محبس قطر 4" بضغط اسمي 25 
بار شاما ربط الخطوط القائمة واملقترحة شاما 

انشاء surface box شاما عمود االستطالة حديد 
شامًا توريد وتركيب جميع القطع الازمة للربط 

شاما الحفريات الازمة واعادة الردم واعادة االوضاع 
الى ما كانت عليه سابقا ... الخ وكافة االعمال 

التابعة حسب املخططات واملواصفات وتعليمات 
املهندس املشرف 

550500634500634561عدد

7

توريد وتركيب محبس قطر 2" بضغط اسمي 25 
بار شاما ربط الخطوط القائمة واملقترحة شاما 

انشاء surface box شاما عمود االستطالة حديد 
شامًا توريد وتركيب جميع القطع الازمة للربط 

شاما الحفريات الازمة واعادة الردم واعادة االوضاع 
الى ما كانت عليه سابقا ... الخ وكافة االعمال 

التابعة حسب املخططات واملواصفات وتعليمات 
املهندس املشرف 

200150250150250200عدد

8

   Gunmetal saddle and ferrule  توريد وتركيب
من خط رئيسي قائم او مقترح قطر 150 ملم او قطر 

100 ملم الى خط فرعي قائم او مقترح قطر 2" او 
قطر 63 ملم شاما توريد وتركيب  S.BOX  شاما  

عمود االستطالة والسعر يشمل كذلك توريد وتركيب 
جميع القطع الازمة التمام عملية الشبك وحسب 

 SHOP DRAWINGS  املخططات التفصيلية
املقدمة من املقاول لغايات الربط يف املوقع مع 
جميع مايلزم شاما الحفريات الازمة وإعادة الردم 

وإعادة األوضاع الى ماكانت عليه سابقا.

من خط رئيسي قطر 150 ملم  الى خط فرعي قطر 8-أ
150220150150220173عدد63 ملم او 2"

من خط رئيسي قطر 100 ملم الى خط فرعي قطر 8-ب
150180200150200177عدد63 ملم او 2"

9

  Self tapping saddle and ferrule توريد وتركيب
من قطر 150ملم او 100 ملم او 63ملم الى الخط 
املقترح قطر 32ملم او 25ملم شاما الحفريات 

الازمة وإعادة الردم وإعادة األوضاع الى ماكانت 
عليه سابقا والسعر يشمل فصل الوصات املنزلية 

والعدادات القائمة اذا لزم االمر

175180141141180165عددمن قطر150 ملم الى الخط املقترح قطر 32ملم9-أ
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9515014195150129عددمن قطر 125 ملم  الى الخط املقترح قطر 32ملم9-ب

100100120100120107عددمن قطر 125 ملم  الى الخط املقترح قطر 25ملم9-د

405070407053عددمن قطر 63ملم الى الخط املقترح قطر 32ملم9-ه

281012102817عددمن قطر 63ملم او 2"  الى الخط املقترح قطر 25ملم9-و

10

 Automatic AIR RELEASE ( توريد وتركيب هواية
VALVE double( للخط الناقل 150 ملم بموجب 

املواصفات شامًا القطع الازمة واملواسير ومفاتيح 
 Valve الخ وتوريد وانشاء املانهول . Stop Cocks

Champer من الخرسانة املسلحة، شامًا الحفريات 
الازمة وخرسانة النظافة وحديد التسليح والطوبار 

والخرسانة املسلحة والسالم واالغطية واعادة 
الطمم مع الدك واعادة االوضاع ونقل االنقاض .. 
الخ وكافة االعمال التابعة حسب وثائق العطاء 

واملخططات النموذجية وحسب تعليمات املهندس 
املشرف. A.R.V قطر 1" بضغط اسمي 25 بار

150010001500100015001333عدد

11

توريد وتركيب خط للغسيل ) WASHOUT ( قطر 
125 ملم HDPE شامًا توريد وتركيب محبس قطر 

 SUFACE BOX 4" بضغط اسمي 25 بار  شاما
مع عمود االستطالة شامًا جميع ما يلزم حسب 

املخططات واملواصفات ، شامًا عمل منهل 
خرساني قطر 90 سم شاما" الحفر والطمم واعادة 

الوضع وجميع ما يلزم  شامًا حديد التسليح والغطاء 
املعدني HD يف حالة وجود خط الغسيل داخل 

االحياء السكنية او عمل املصب حسب املخططات 
املرفقة يف حال وجود وادي وحسب املخططات و 

تعليمات املهندس املشرف .

70010008457001000848عدد

12

 Galvanized steel  "2 توريد وتركيب مواسير قطر
 )rizer / ارتفاع 70-90 سم( Risers لعمل  class B

شامًا التثبيت باملرابط والسعر يشمل توريد 
وتركيب Adapter معدني ومحبس قطر 2" عدد 2 
)قبل وبعد العداد( من اجود االنواع مع صب مكعب 
خرساني 20×20×20 سم قوة كسر 200 كغم/سم2 

شامًا نقل العداد القائم بعد معايرته من قبل 
مديرية املشتركين ان استدعى االمر الى املكان 
الذي يحدده املهندس املشرف واعادة ربطه مع 
الشبكة والتنسيق مع ادارة مياه محافظة املفرق 

لترصيص العدادات وحسب االصول.

284021214030م.ط

13

 Galvanized steel  "1 توريد وتركيب مواسير قطر
 )rizer / ارتفاع 50-60 سم( Risers لعمل  class B

شامًا التثبيت باملرابط والسعر يشمل توريد 
وتركيب Adapter معدني ومحبس قطر 1" عدد 2 

)قبل وبعد العداد( من اجود االنواع مع صب مكعب 
خرساني 20×20×20 سم قوة كسر 200 كغم/

سم2 شامًا نقل العداد القائم بعد معايرته من 
قبل مديرية املشتركين الى املكان الذي يحدده 

املهندس املشرف واعادة ربطه مع الشبكة 
والتنسيق مع ادارة مياه محافظة املفرق لترصيص 

العدادات وحسب االصول.

282015152821م.ط
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14

 Galvanized  "4/3 توريد وتركيب مواسير قطر
steel class B  لعمل Risers )ارتفاع 50-40 سم 
/ rizer( شامًا التثبيت باملرابط والسعر يشمل 
توريد وتركيب Adapter معدني ومحبس قطر 

4/3" عدد 2 )قبل وبعد العداد( من اجود االنواع مع 
صب مكعب خرساني 20×20×20 سم قوة كسر 200 

كغم/سم2 شامًا نقل العداد القائم بعد معايرته 
من قبل مديرية املشتركين الى املكان الذي 

يحدده املهندس املشرف واعادة ربطه مع الشبكة 
والتنسيق مع ادارة مياه محافظة املفرق لترصيص 

العدادات وحسب االصول.

142010102015م.ط

15

 توريد وصب خرسانه مسلحه )250كغم/سم2 بعد 
28 يوما( Ready mix لعمل تغليف ملواسير املياه 

والصرف الصحي شامًا الطوبار وحديد التسليح 
والحفريات واعادة الطمم ونقل الفائض واعادة 

االوضاع.الخ وكافة االعمال التابعة والكمية تقديرية .

140160141140160147م3

16

توريد وتركيب جميع القطع الازمة وعمل ربطات 
من الخطوط القائمة قطر 6« او 4« او 2« او 63ملم 

الى املقترحة قطر 6« او4« او63 ملم  شامًا جميع 
القطع الازمة ومهما كانت نوعية الخطوط القائمة 
او املقترحة شامًا اللحام والعزل لخطوط الحديد و 
الحفر والطمم واعادة الوضع الى ما كان عليه سابقًا.

ربطات من الخطوط القائمة قطر 6"الى الخط 16-أ
210200200200210203عدداملقترح قطر  6" .

ربطات من الخطوط القائمة قطر 6" او 4" الى الخط 16-ب
210200190190210200عدداملقترح قطر 100ملم .

ربطات من الخطوط القائمة قطر 2" او 63 ملم  الى 16-ج
180200180180200187عددالخط املقترح قطر 63 ملم
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مقارنة أسعار بنود رئيسة ملشاريع الطرق لألقاليم الثالثة
 )شمال، وسط، جنوب(

وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

22.001.901.902.001.97م3حفريات غير مصنفة للطرق1

2.54.382.502.504.383.13م3طبقات الردم2

3(Granular sub base) 6.59.0010.006.5010.008.50م3فرشيات تحت األساس

4(Base course) 7.810.0012.007.8012.009.93م3فرشيات األساس

6.005.006.005.006.005.50م2طبقة الخلطة اإلسفلتية السطحية سماكة )5 سم(6

77cm 4.705.507.004.707.005.10م2طبقة الخلطة االسفلتية الرابطة

5 Prime coat MC 70 425.00488.00520.00425.00520.00477.67طنزفتة

6 Tack coat 425.00500.00520.00425.00520.00462.50طنزفته

50.0068.0072.0050.0072.0059.00م3خرسانة نظافة درجة 15 نيوتن 7

785.00750.00822.00750.00822.00767.50طنحديد تسليح عالي الشد 8

990cm 88.0095.0083.0083.0095.0091.50م.طعبارات انبوبية خرسانية

10  Grouted Stone Riprap   28.0032.0031.0028.0032.0030.00م3تنفيذ أعمال

11120cm  125.00125.00ال يوجد125.00ال يوجدم.طعبارات انبوبية خرسانية

8.5011.0010.008.5011.009.75م2دهان طرق عرض 15 سم متنوع 12
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مقارنة أسعار بنود رئيسية ملشاريع بنية تحتية لألقاليم الثالثة
شمال/وسط/جنوب

وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

1.000.701.250.701.250.98م3حفريات غير مصنفة للطرق1

2.002.502.102.002.502.20م3طبقات الردم 2

4.254.003.003.004.253.75م3حفريات انشائية4

1.401.501.001.001.501.30م2فرشيات االساس(Base Course) بسماكة 15 سم5

1.001.000.800.801.000.93م2فرشيات االساس (Base Course) بسماكة 10 سم6

1.502.001.401.402.001.63م2فرشيات االساس (Base Course) بسماكة 20 سم7

85cm 4.254.255.004.255.004.50م2طبقة الخلطة االسفلتية السطحية

12.0013.0013.0012.0013.0012.67م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

مواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 125 10
ملم

19.0017.5018.0017.5019.0018.50م.ط

مواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 63 11
ملم

9.008.0014.008.0014.0011.50م.ط

مواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 32 12
ملم

5.008.5012.005.0012.008.50م.ط

مواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 25 13
ملم

5.007.0010.005.0010.007.50م.ط

تركيب محبس بوابة (Gate Value) مأخذ ىلع قطر 14
125 ملم

500.00500.00450.00450.00500.00475.00عدد

10.0010.009.009.0010.009.67م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(15

16  (Washout Manhole) )تركيب حفر تنظيف )مناهل
ىلع خط قطر 125 ملم

350300.00400300.00400.00350.00عدد

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من 17
قطر )32-63( ملم

6080.0075.0060.0080.0071.67عدد

تركيب ماخد حريق (FIRE FILL UP POINT) ىلع 19
خط قطر )125( ملم 

250.00180.00200.00180.00250.00210.00عدد

20 )50x3x3( (Plot Markers) 5.003.005.003.005.004.33عددزوايا الحدود

تركيب محابس تهوية (Air Release Valves) ىلع 21
خط قطر )125( ملم

250.00330.00500.00250.00500.00360.00عدد
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دراسة مقارنة أسعار مشاريع صيانة الطرق لألقاليم الثالثة 
)شمال، وسط ، جنوب(

وحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الشمال 
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الوسط   
بالدينار

السعر 
االفرادي 
لعطاء 
مركزي 
يف 

اقليم 
الجنوب 
بالدينار

مدى األسعار
معدل  بالدينار

األسعار
بالدينار

منالى

454045404543.33طناعمال الترقيعات بالخلطة االسفلتية1

31.51131.83م.طحقن الشقوق االسفلتية2

اعمال كشط خلطة اسفلتية سماكة  ال تقل عن 5 3
سم

0.60.680.80.60.80.69م2

اعمال كشط خلطة اسفلتية سماكة  ال تقل عن 7 4
سم

20.790.550.5521.11م2

0.30.150.40.150.42.33م2كشط تخشين سماكة )1-2( سم5

7.56667.56.50م2خلطة اسفلتية (Wearing Course) سماكة 5سم6

98.36.256.2597.85م2خلطة اسفلتية )Binder Course( سماكة 7سم7

700663723663723695.33طنPrime Coat (M.C)  تنفيذ وجه تأسيسي8

9Seal Coat   1.513013010.83م2تنفيذ وجه ختامي

10Base Course 2514.312122517.10م3فرشيات األساس

11Sub Base Course 2014.310102014.77م3فرشيات تحت األساس

54.174.175.37م3أعمال قطع غير مصنفة12

55.17575.70م3أعمال ردم13

14Rock Fill 510.21551510.07م3ردم صخري

غير 207.1م3أعمال قطع انشائي 15
موجود

7.12013.55

354730304737.33م.طتوريد وتقديم وتركيب  حاجز معدني16

455962456255.33م.طإزالة حواجز معدنية  قديمة وتركيب حواجز جديدة17

إزالة حواجز معدنية  قديمة وبدون تركيب حواجز 18
جديدة

1014.330103018.10م.ط

90117808011795.67عددتركيب Beam  جديد 19

607078607869.33عددتركيب Post  جديد20
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2023.5202023.521.17عددإزالة Post  قديم وتسليمه للوزارة21

1015771510.67عددتركيب Spacer  جديد22

223025223025.67عددتركيب Fish Tail  جديدة23

150176120120176148.67عددتركيب بدايات  جديدة24

حواجز خرسانية قوة كسر 30 نيوتن/ملم2 قياس 25
200×100×34

125148118118148130.33م.ط

حواجز خرسانية قوة كسر 30 نيوتن/ملم2 قياس 26
160×80×20

8076.555558070.50م.ط

دهان ساخن مختلف األلوان ثيرموباستيك مع 27
الحبيبات الزجاجية

119.788119.57م2

2328.5252328.525.50م2دهان أسهم اتجاهات كبيرة وممرات مشاة28

5464.2565546559.13م2تنفيذ   Rumble Strips سماكة 10 ملم29

765576.50م2إزالة دهان و   Rumble Strips قديم30

658586.33عددعاكسات أرضية أملنيوم وجه أو وجهين قياس 10×3110

9111291210.67عددعاكسات أرضية أملنيوم وجه أو وجهين قياس 15×3215

33Stand Delineators 6070.4505070.460.13عددعاكسات

تنفيذ مطبات نموذجية  شاما كل ما يلزم/ خلطة 34
اسفلتية واسمنتية ... الخ.

250296200200296248.67م.ط

203348204833.67م.طإزالة مطبات قديمة35

تركيب درابزين جديد شاما الحديد والقواعد 36
والدهان

405045405045.00م2

101113101310.50م2فك وإزالة درابزين قديم وتسليمه للوزارة37

فك وإزالة درابزين قديم وتسليمه للوزارة و تركيب 38
درابزين جديد شاما كل ما يلزم

505670507053.00م2

353033303532.67م3أقفاص Gabion قياس 1.0×1.0×391.0

323335323533.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0×1.0×401.5

353635353635.33م3أقفاص Gabion قياس 1.0×1.0×412.0

42Gabion 454245424544.00م3فرشة حصيرة

تركيب شبك حماية امليول الحانبية43
 Netting بطول 25 م وعرض 3 م

250220211211250227.00عدد

تركيب شبك حماية امليول الحانبية44
 Netting بطول 25 م وعرض 2 م

200223180180223211.50عدد

فك وتنظيف خلف وترقيع وصيانة وإعادة تركيب 45
Netting شبك حماية امليول الجانبية القديم

201514142017.50م2

786655557866.33م3تنفيذ جدران دبش وباطون46

151218121815.00م2تبطين الخنادق بخرسانة قوة 15 نيوتن/ملم472
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48Stone Riprap 504545455046.67م3تنفيذ أعمال

200235180180235205.00عددتركيب إشارة مرورية جديدة قياس 90 بعمود49

100100909010096.67عددتركيب إشارة مرورية جديدة قياس 90 بدون عمود50

100120100100120106.67عددتركيب أو إضافة عمود بدون إشارة51

342243.00عددتركيب اشارة كف جانبية52

506140406150.33عددتركيب اشارة أسهم53

250300250250300266.67عددتركيب اشارة جديدة قياس 120 بعمود54

240250180180250223.33م2تركيب اشارة  ارشادية كاملة55

150143200143200164.33م2اضافة شرائح بدل املفقودة56

تركيب عبارة انبوبية اسمنتية جديدة  شاملة 57
االجنحة واملداخل واملخارج  قطر 600 ملم

80871008010089.00م.ط

تركيب عبارة انبوبية اسمنتية جديدة  شاملة 58
االجنحة واملداخل واملخارج  قطر 750 ملم

909712090120102.33م.ط

تركيب عبارة انبوبية اسمنتية جديدة  شاملة 59
االجنحة واملداخل واملخارج  قطر 900 ملم

110110130110130116.67م.ط

253020203025.00عددرفع أو تنزيل منهل شاما جميع ما يلزم60

61Cover130150100100150126.67عددتقديم وتوريد غطاء منهل جديد مع البرواز

62Grill 568586.33كغمتقديم وتوريد شبك منهل جديد مع البرواز

7076.590709073.25م.طتركيب Hand Rail جديد63

300020002500200030002500عددصيانة ودهان جسور مشاة حديدية64

508050508065.00م2تقديم وتركيب دربزينات لجسور املشاة65

202518182522.50م2صيانة وإعادة تركيب  دربزينات جسور املشاة66

506060506055.00م2 إضافة ألواح بدل التالفة لجسور املشاة67

605070507060.00م3تنفيذ أعمال خرسانية قوة 15 نيوتن/ ملم682

100110110100110106.67م3تنفيذ أعمال خرسانية قوة 25 نيوتن/ ملم692

2014.31914.32017.77م2تنفيذ باط اسمنتي لألرصفة70

151620152017.00م2تنفيذ مدات خرسانية 10 سم درجة 7115

181620162018.00م.طتوريد وبناء كندرين 72

81088108.67م.طخلع أطاريف وإعادة تركيبها73

750780800750800776.67طنحديد تسليح شد 60 مختلف األقطار74

باملقطوع/الورش الدائمة للصيانة 75

شهري
300003265330000300003265330,884.33
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تحليل اسعار بنود االعمال املدنية واملعمارية
عطاءات مركزية محالة لقطاع األبنية الحكومية

دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / أقليم الشمال 

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 

ثاني أقل 
األسعار )ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث أقل 
األسعار 

)ج(

سعار 
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=
ا

))أ-د(/د×100

اعمال تحت منسوب البالطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1-

16.77-2004.305.505.705.167م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

32.22-15002.704.255.003.983م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 2
كفاية او صاحية ناتج الحفر

7.32-2003.804.004.504.100م3

توريد ورصف  بيس كورس سماكة 20سم 3
ودرجة الدمك %100

1.22-3202.703.002.502.733م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 4
ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم2 ضمن 

الحفريات وبأي سماكة.

3.74-5260.0064.0063.0062.333م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 5

7.16-13580.0087.0091.5086.167م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 5-أ

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدة سماكة 6
)15( سم

12.07-3208.5011.509.009.667م2

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 7
 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد

Mild Steel 40( وحديد عالي الشد )420( 
)Mild Steel 60 Grade( 2نيوتن/ملم

0.38-15870.00900.00850.00873.333طن

اعمال فوق منسوب البالطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1
واالدراج والبروزات املعمارية وللجدران 

املسلحة

2.92-73583.0088.0085.5085.5م3

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح 2
اجهاد خضوع 300 نيوتن /ملم2 (40 
Grade) عادي الشدجهاد خضوع 420 

High Tensile 2نيوتن/ملم
 steel Grade 60 

4.23-95830.00900.00870.00866.667طن

أعمال الحجرثالثًا:

جدران حجرية صنف )أ( درجة )أ( بسماكة 1-أ
كلية )35( سم وبمداميك ارتفاع )25( سم 

سماكة التصفيحة )15( سم

2.89-7056.0055.0062.0057.667م2

 "تقديم وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 1-ب
) محلية ( خال من العيوب عرض )30( سم 

سماكة )5( سم "

4525.5026.0023.0024.8332.68م2

تقديم وبناء ادراج حجرية صنف أول من 1-ج
محاجر ) محلية ( الدعسة سماكة )5( سم 

واملرآة سماكة ) 4 ( سم

5.41-6021.0023.0022.6022.200م.ط
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 

ثاني أقل 
األسعار )ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث أقل 
األسعار 

)ج(

سعار 
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=
ا

))أ-د(/د×100

أعمال الطوبرابعًا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

1557.506.506.006.66712.50م2سماكة 10سم1-أ

1.27-17013.0014.0012.5013.167م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج15+5 فراغ + 15سم للجدران 1-ج
الخارجية

2.70-60015.0014.2517.0015.417م2

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  1-د
)36/40×20×28(سم

76500.650.500.800.6500.00عدد

اعمال القصارةخامسًا

14.01-38504.505.505.705.233م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1-أ

0.41-16508.007.608.508.033م2قصارة اربعة وجوه خارجية ملونة1-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسًا

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

1.64-5010.009.0011.5010.167م2

تقديم وتركيب باط سيراميك للجدران نخب 1-ب
اول قياس )30×20( سم ىلع األقل

14.29-46511.0014.5013.0012.833م2

تقديم وتركيب باط بورسان نخب اول 1-ج
لارضيات قياس )45×45(سم ىلع األقل

92016.5017.5015.0016.3331.02م2

تقديم وتركيب براطيش جرانيت محلي 1-د
للشبابيك وعتبات االبواب سماكة )3( سم 

4.55-6742.0044.0046.0044.000م2

تقديم وتركيب نعل باط ) بانيل( من 1-هـ
الجرانيت الدراج مواز النوف الدرج قياس )25( 
سم فاكثر  سماكة )6( ملم وارتفاع )10( سم 

12.20-1306.006.008.506.833م.ط

تقديم وتركيب كسوات جرانيت محلي 1-و
مصقول لادراج  سماكة الدعسة 3سم، 

سماكة املرآه 2سم

12-34022.0023.0030.0025م.ط

اعمال املنجور:سابعًا

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

8.47-9590.00100.00105.0098.333م2

توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 1-ب
خشب الاتيه سماكة 18 ملم عرض )60( سم 

ارتفاع)90(سم

8.10-20140.00167.00150.00152.333م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الاتيه 1-ج
سماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

5.51-20120.00125.00136.00127م.ط

تقديم وتركيب وعمل وتجهيز كاونتر  1-د
من  خشب الاتية سمك )22( ملم لجميع 

الواجهات عرض 0.60م ارتفاع 0.75 /0.95 م

13.46-30120.00146.00150.00138.667م.ط

االعمال املعدنية :ثامنًا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع 1-أ
مزدوج

4.23-16583.0087.0090.0086.667م2

3.57-10090.0093.0097.0093.333م2توريد وتركيب واجهات املنيوم 1-ب
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 

ثاني أقل 
األسعار )ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث أقل 
األسعار 

)ج(

سعار 
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=
ا

))أ-د(/د×100

تقديم درابزين لألدراج من مواسير حديدية 1-ج
ارتفاع 90 سم

11.20-7037.0043.0045.0041.667م.ط

7.34-408892.0105.095.0م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات1-د

توريد وتركيب مصبعات حديد حماية 1-هـ
للشبابيك

23.47-52.53.34.02.267كغم

اعمال الدهانات :تاسعًا

15.09-9001.502.001.801.767م2تقديم وعمل دهان مائي ثاثة وجوه املشن1-أ

تقديم وعمل دهان مائي مستحلب اساس 1-ب
اكريليكي نقي %100

11.76-11502.002.302.502.267م2

21.83-18003.705.005.504.733م2تقديم وعمل دهان 1Epoxy Resin-ج

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميان للسطح من 1-أ
خرسانة درجة 15 بسماكة ال تقل عن 5 سم 

21.7-60067.0010.07.7م2

تقديم نظام عزل من الرقائق االسفلتية 1-ب
)روالت(

12.2-6006.07.007.56.8م2

11.76-933.003.703.503.400م2تقديم وعمل العزل املائي1-ج

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

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
االستنادية واالسوار والخنادق

6.25-1003.504.003.703.733م3

2 Base course توريد وعمل فرشيات حصوية
سماكة )20( سم

22.86-1351.802.203.002.333م2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 20 3
للمدات الخارجية وسماكة 15 سم 

13510.0010.509.50100.00م2

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 :4
لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 

ورقاب االعمدة

60.098.0088.0090.00926.52م3

تقديم وصب خرسانة درجة 15  سماكة )10( 5
سم

159.008.508.008.55.88م2

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6
 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد

Mild Steel 40( وحديد عالي الشد )420( 
(Grade 60 Mild Steel) 2نيوتن/ملم

5.14-10800.00880.00850.00843.333طن

تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ(  قياس 7
)40×40×4(سم 

3.23-11510.0011.509.5010.333م2

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

قياس )15/12×30×50(سم

3.08-7010.5012.509.5010.833م.ط
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تحليل اسعار بنود االعمال املدنية واملعمارية
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دراسة مقارنة لألسعار االفرادية للمناقصين / أقليم الوسط 

الكميةالوحدةوصف البندالرقم

السعر 
لصاحب 

أقل 
 األسعار 

)أ( 
بالدينار

السعر  
لصاحب 

ثاني أقل 
االسعار
)ب( 

بالدينار

لسعر  
لصاحب 

ثالث أقل 
االسعار
)ج( 

بالدينار

سعار 
"معّدل األ

 
بالدينار"

ب+ج(/3
د=)أ+

ملعيار
ا

%
))أ-د(/د×(100

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :-1

23.47-33502.53.34.03.267م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

22.08-7502.03.02.72.567م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجر مزي او بيس كورس سماكة 2
6353.02.83.02.9332.27م202سم

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

ضمن الحفريات وبأي سماكة.
4.32-9259.058.068.061.667م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

3.04-73785.090.088.087.667م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

3.13-73793.095.0100.096.000م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( 5
15.00-168.510.511.010.000م2سم

6

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 
 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد
Mild Steel 40( وجهاد خضوع 420 نيوتن/

60 High Tensile steel Grade 2ملم

1.85-77760.0763.0800.0774.333طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
7.69-45002.02.52.02.167م3كفاية او صاحية ناتج الحفر

اعمال فوق منسوب الباطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 35 للعقدات والجسور 1-أ
6.71-69688.095.0100.094.333م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 35 للجدران املسلحة 1-ب
3.13-69693.0100.095.096.000م3وبأي سماكة

2

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 
خضوع 300 نيوتن /ملم2 (Grade 40) عادي 

 High 2الشدجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم
 Tensile

steel Grade 60

6.17-90760.0820.0850.0810طن
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

السعر 
لصاحب 

أقل 
 األسعار 

)أ( 
بالدينار

السعر  
لصاحب 

ثاني أقل 
االسعار
)ب( 

بالدينار

لسعر  
لصاحب 

ثالث أقل 
االسعار
)ج( 

بالدينار

سعار 
"معّدل األ

 
بالدينار"

ب+ج(/3
د=)أ+

ملعيار
ا

%
))أ-د(/د×(100

أعمال الحجرثالثًا:

1
 "تقديم وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 
) محلية ( خال من العيوب عرض )30( سم 

سماكة )5( سم "
7.22-200030.035.032.032.333م2

أعمال الطوبرابعًا:

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

5.41-15707.07.57.77.400م2سماكة 10سم1-أ

6.76-2111.512.513.012.333م2سماكة 20سم1-ب

4.76-600010.011.010.510.5م2سماكة 15سم1-ج

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
7.02-7000.750.90.80.807عدد)36/40×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

12.39-38803.33.54.53.767م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1-أ

7.37-2506.77.08.07.233م2داخلية خارجية مانعة للنش 1-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسًا

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1-أ
5.97-150010.510.013.011.167م2اردني قياس )30×30×3( سم

تقديم وتركيب باط  سيراميك للجدران نخب 1-ب
7.04-70011.011.513.011.833م2اول 

1-د
تقديم وتركيب باط جرانيت محلي 

للبسطات واألدراج سماكة )3( سم قياس 
40×40

4.44-160043.047.045.045م2

تقديم وتركيب بانيل بورسان ارتفاع )15( سم 1-هـ
26.23-45003.04.74.54.067م.طوسماكة )15( ملم

تقديم وتركيب باط سيراميك مانع للتزحلق 1-و
5.26-75015.017.015.515.833م2قياس )40×40(سم 

اعمال املنجور:سابعًا

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1-أ
9.64-55100.0122.0110.0110.667م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

1-ب
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

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

9.09-7140.0167.0155.0154م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الاتيه 1-ج
5.76-6120.0125.0137.0127.333م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم
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السعر 
لصاحب 

أقل 
 األسعار 

)أ( 
بالدينار
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ملعيار
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%
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االعمال املعدنية :ثامنًا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع 1-أ
4.60-9983.088.090.087.000م2مزدوج

توريد وتركيب واجهات زجاجية امامية من 1-ب
2.53-21090.087.0100.092.333م2الزجاج املزدوج 

تقديم درابزين لألدراج من مواسير حديدية 1-ج
6240.033.535.036.16710.60م.طارتفاع 90 سم

4.88-2265.067.073.068.333م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات1-د

1-هـ
تقديم وتوريد وتشكيل اعمال الكابوند 
بسمك ال يقل عن 4 ملم معالج بطبقة 
املنيوم وطبقة pvc حراريا من املصنع

5.71-157055.053.067.058.333م2

توريد وتركيب ابواب حديد مقاوم للحريق 1-و
7360.0300.0270.031016.13م2مدة ساعتين

اعمال الدهانات :تاسعًا

تقديم وعمل دهان املشن ثاثة وجوهegg 1-أ
 shell222.86-38801.82.23.02.333م

5.06-1000012.513.014.013.167م2تقديم وتركيب سقوف ثانوية معلقة 1-ب

تقديم وعمل طاء خشن سماكة التقل عن 1-ج
23.81-30004.06.35.55.250م2)3( ملم مقاوم لألحوال الجوية 

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

توريد وصب وعمل مدة ميان من الخرسانة 1-أ
8.33-59011.0013.0012.0012م2درجة )15(

تقديم و تركيب مواد عازلة )روالت اسفلتية ( 1-ب
16.28-5906.007.008.507.167م2سماكة التقل عن )4( ملم .

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

تقديم و فرش طبقة من الحصمة املتدرجة 1
14.29-11002.23.02.52.567م2)بيس كورس( سماكة )20( سم . 

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 20 فوق 2
2.94-20011.010.712.311.333م2الرصفة بسماكة )15( سم 

3 inter  )تقديم وتركيب باط ارصفة صنف )أ
4.75-44010.712.011.011.233مlock tiles2  سماكة 65 ملم 

4
تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

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

13.54-30010.012.012.711.567م.ط

تقديم وتركيب باط حجري من محاجر 5
3.69-80043.545.047.045.167م2)محلية( نخب أول سماكة التقل عن )3( سم 
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الكميةالوحدةوصف البندالرقم

السعر 
لصاحب 

أقل 
 األسعار 

)أ( 
بالدينار

السعر  
لصاحب 

ثاني أقل 
االسعار
)ب( 

بالدينار

لسعر  
لصاحب 

ثالث أقل 
االسعار
)ج( 

بالدينار

سعار 
"معّدل األ

 
بالدينار"

ب+ج(/3
د=)أ+

ملعيار
ا

%
))أ-د(/د×100

اعمال تحت منسوب الباطأواًل 

اعمال حفريات من كل نوع :1

9.02-8503.74.04.54.067م3حفريات لاساسات وقواعد االعمدة والزنانير 1-أ

16.92-52501.82.02.72.167م3حفريات لتسوية املوقع 1-ب

توريد ورصف حجر مزي او بيس كورس سماكة 2
30.77-9351.52.03.02.167م202سم

3
تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 

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

6.15-13056.060.063.059.667م3

تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 4

37090.085.093.089.3330.75م3لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 4-أ

5.92-14090.097.0100.095.667م3للجدران املسلحة وبأي سماكة4-ب

تقديم وصب خرسانة درجة 20  سماكة )10( 5
9.09-9359.09.711.09.900م2سم

6

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 
 Grade(خضوع 300 نيوتن/ملم2  عادي الشد

Mild Steel 40( وجهاد خضوع 420 نيوتن/
steel Grade 60 High Tensile 2ملم

3.61-63800.0830.0860.0830طن

توريد طمم من خارج املوقع يف حالة عدم 7
12.60-35003.74.05.04.233م3كفاية او صاحية ناتج الحفر

اعمال فوق منسوب الباطثانيًا 

خرسانة مسلحة درجة 30 للعقدات والجسور 1-أ
4.35-62088.093.095.092م3واالدراج والبروزات املعمارية

خرسانة مسلحة درجة 30 للجدران املسلحة 1-ب
4.93-38590.0100.094.094.667م3وبأي سماكة

2

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 
خضوع 300 نيوتن /ملم2 (Grade 40) عادي 

 High 2الشدجهاد خضوع 420 نيوتن/ملم
Tensile steel

Grade 60 

4.38-155800.0850.0860.0836.667طن

أعمال الحجرثالثًا

1
 "تقديم وتركب جبة حجرية صنف أ محاجر 
) محلية ( خال من العيوب عرض )30( سم 

سماكة )5( سم "
2.17-6045.043.050.046م2
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ثاني أقل 
االسعار
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بالدينار

لسعر  
لصاحب 

ثالث أقل 
االسعار
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بالدينار

سعار 
"معّدل األ

 
بالدينار"

ب+ج(/3
د=)أ+

ملعيار
ا

%
))أ-د(/د×100

أعمال الطوبرابعًا

تقديم وبناء جدران من طوب خرساني مفرغ:1

2.90-23006.77.07.06.900م2سماكة 10سم1-أ

8.40-15012.014.013.313.100م2سماكة 20سم1-ب

طوب مفرغ مزدوج 10+5 فراغ + 15سم 1-ج
10.64-10014.016.017.015.667م2للجدران الخارجية

تقديم وصف طوب مفرغ للعقدات  قياس  2
11.76-133500.750.801.000.850عدد)36/40×20×28(سم

اعمال القصارةخامسًا

17.24-70004.05.55.04.833م2قصارة داخلية ثاثة وجوه1-أ

2608.07.09.08.00.0م2داخلية ثاثة وجوه ملونة1-ب

اعمال الباط واالرضياتسادسًا

تقديم وتركيب باط موزاييك كسر رخام 1-أ
10.45-30010.012.511.011.167م2اردني قياس )30×30×3(سم

تقديم وتركيب باط  بورسان للجدران نخب 1-ب
9.68-103014.015.517.015.5م2اول قياس )30×60(سم ىلع األقل

تقديم وتركيب باط بورسان لارضيات 1-ج
6.00-1016.218.517.017.233م2قياس )40×40(سم ىلع األقل

1-د
تقديم وتركيب باط جرانيت محلي 

للبسطات واألدراج سماكة )3( سم قياس 
40×40

4.76-18540.044.042.042م2

تقديم وتركيب بانيل بورسان قياس )60×10( 1-هـ
12.9-9904.56.05.05.167م.طسم

تقديم وتركيب باط سيراميك مانع للتزحلق 1-و
7.92-20015.517.018.016.833م2قياس )30×30(سم 

اعمال املنجور:سابعًا

تقديم وتركيب ابواب منجور كبس سويد 1-أ
5.63-16095.097.0110.0100.667م2صنف اول مع الدهان 3 وجوه

1-ب
توريد وتركيب خزائن سفلية للمطبخ من 

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

6.67-5140.0160.0150.0150م.ط

توريد وتركيب خزائن علوية من خشب الاتيه 1-ج
1.91-5120.0130.0117.0122.333م.طسماكة 18 ملم ارتفاع )60(سم وعرض)35( سم

االعمال املعدنية :ثامنًا

تقديم وتركيب شبابيك الومنيوم مقطع 1-أ
4.60-8083.090.088.087م2مزدوج

توريد وتركيب واجهات زجاجية امامية من 1-ب
6.90-50090.0100.0100.096.667م2الزجاج املزدوج 

تقديم درابزين لألدراج من مواسير حديدية 1-ج
17.43-2530.035.044.036.333م.طارتفاع 90 سم

12.05-2090.0117.0100.0102.333م2توريد وتركيب ابواب حديد تيوبات1-د
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توريد وتركيب ابواب حديد مقاوم للحريق 1-هـ
10.99-5270.0330.0310.0303.333عددمدة ساعتين

اعمال الدهانات :تاسعًا

تقديم وعمل دهان املشن ثاثة وجوهegg 1-أ
 shell228-50001.82.73.02.500م

تقديم وتركيب أسقف مستعارة من الجبسوم 1-ب
12.9-9009.010.012.010.333م2بورد 

اعمال السطح ومنع الرشح:عاشرًا

توريد وصب وعمل ارضيات سماكة 6سم من 1-أ
11.76-9901010.513.511.333م2الخرسانة ومصقولة زمقواه بمواد مقسية

تقديم وتنفيذ طبقة عازلة من الروالت 1-ب
7.69-9906.007.06.56.5م2البيتومينية

حادي 
"األعمال الخارجية : أعمال الساحات والجدران االستنادية "عشر

حفريات من كل نوع لاساسات الجدران 1
13.93-21503.54.04.74.067م3االستنادية واالسوار والخنادق

22.08-13502.02.73.02.567م2توريد بيس كورس  سماكة )15( سم2

تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 ضمن 3
9.09-11560.065.073.066م3الحفريات وبأي سماكة 

4
تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 : 

لقواعد االعمدة واالساسات والزنانير االرضية 
ورقاب االعمدة

5.71-73088.097.095.093.333م3

تقديم وصب خرسانة درجة 20 للمدات 5
0.66-135010.011.29.010.067م2االرضية املسلحة سماكة )10( سم

تقديم وتركيب حديد مبروم للتسليح اجهاد 6
100880.0860.0800.0846.6673.94طنخضوغ 300 نيوتن /ملم2 عادي الشد

تقديم وتركيب باط إسمنتي قياس 7
11.76-150010.012.012.011.333م2)40×40×4( سم

8
تقديم وتركيب اطاريف خرسانية صنف )ب( 

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

7.35-67010.511.012.511.333م.ط
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األعمال امليكانيكية:

األعمال الصحية واملجاري:أواًل 

مرحاض افرنجي من الفخارقياس )65×37(مع 1
22132.30127.50132.00126.604.50عددملحقاته

2

مرحاض افرنجي من الفخار يف رياض األطفال قياس 

 Dual Flushing( مع ملحقاته بدون)49×31.5(

)System

5132.30127.50110.00119.9310.31عدد

3
مرحاض عربي مزود بحافة مرتفعة عن 

الباط من الفخار املطلي بالصيني األبيض 
قياس )50 ×60(

5.31-1098.00127.5093.50103.50عدد

4
مغسلة غاطسة من الفخار املطلي بالصيني 
مع خاط كروم )15( ملم  قياس )49×57( سم 

وملحقاتها
28.83-20118.80187.00214.50166.93عدد

مغسلة غاطسة من الفخار املطلي بالصيني  5
24.78-5118.80170.00203.50157.93عددخاصة برياض األطفال  قياس )45×36( سم

6
مغاسل نصف عامودية من الفخار املطلي 

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

10127.40127.50132.00124.971.95عدد

مجلى حوض واحد ستينلس ستيل 7
)50×90( سم خاط كروم 0.5 انش

4.64-7161.70187.00176.00169.57عدد

مجلى حوضين ستينلس ستيل 8
)50×100( سم خاط كروم 0.5 انش

14.29-2176.40221.00242.00205.80عدد

مصرف أرضي فلورتراب من UPVC  قطر )110(9
7429.4017.0027.5023.8023.53عددملم  قياس )20×20( سم

10 Clean Out 2529.4021.2529.7025.8813.59عددنقطة تنظيف

مصايف مياه األمطار (UPVC) قياس 11
1229.4021.2519.8022.8828.48عدد(20×20) سم  

12
شاور طوارئ ووحدة  غسيل الوجه والعيون 

بقدرة 30GPM يعمل ىلع ضغط 2Bar مع 
ملحقاته 

13.88-1813.401020.001100.00944.47عدد

مواسير تصريف وتهوية قطر 110 مم من 13
16.00-5504.906.608.505.83م.ط(UPVC) ضغط 10بار سماكة 5.3مم

مواسير تصريف وتهوية قطر 50 مم من 14
2.00-754.905.105.505.00م.ط(UPVC) ضغط 10بار سماكة 2.4مم
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15
مواسيرمجاري و تصريف الخارجية قطر6 انش 

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

13.51-28012.7414.4518.7014.73م.ط

16
مواسيرمجاري و تصريف الخارجية قطر 

(110مم) من(UPVC) ضغط 10بار سماكة 
5.3 مم

24.78-226.868.5013.209.12م.ط

17
قنوات لتصريف املياه من الخرسانة 

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

41.17-1137.20212.50385.00233.23عدد

18
قنوات لتصريف املياه من الخرسانة املسلحة 
بقوة 25كغم/سم2 قياس (0.25×0.3×2.0)

م 
34.32-1122.50187.00275.00186.50عدد

19
حفرة تفتيش كاملة للمجاري من الخرسانة 

درجة 20 قياس (قطر 60سم) والغطاء (قطر 
50 سم)

7127.40102.00132.00116.479.39عدد

20
حفرة تفتيش كاملة للمجاري من الخرسانة 

درجة 20 قياس (قطر 90 سم) والغطاء (قطر 
60 سم)

6156.80127.50198.00154.771.31عدد

21
حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة درجة 
25 قياس (قطر 60سم) والغطاء (قطر 50 

سم)
40.77-1147.00297.50330.00248.17عدد

22
حفرة تفتيش ساقطة من الخرسانة درجة 

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

30.50-2205.80382.50330.00296.10عدد

3.65-1343.00425.00330.00356.00عددفتحة تفتيش وصيانة يف املوقع العام23

األعمال الصحية للمعوقين:ثانيًا-

32.39-2372.40680.00660.00550.80عددمرحاض افرنجي )37×65(سم مع ملحقاته1

32.39-2372.40680.00660.00550.80عددمغسلة )41×56( سم مع ملحقاتها2

املياه الباردة والساخنة:ثالثًا-

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 1
22.22-755.886.8011.007.56م.طوالعزل قطر 15مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 2
19.33-226.867.6512.108.50م.طوالعزل قطر 20مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 3
27.05-706.869.3513.209.40م.طوالعزل قطر 25مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 4
17.36-758.8210.2014.3010.67م.طوالعزل قطر 32مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 5
15.64-309.8011.0515.4011.62م.طوالعزل قطر 40مم
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خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 6
16.07-5510.7812.7516.5012.84م.طوالعزل قطر 50مم

خط مياه بارد من الفوالذ مع امللحقات 7
2.33-5514.7014.4517.6015.05م.طوالعزل قطر 65مم

8 (G.S.P) خط مواسير املياه الساخنة من
27.65-408.8212.7516.5012.19م.طيشمل العزل وملحقاتها بقطر (40) ملم

9 (G.S.P) خط مواسير املياه الساخنة من
30.29-907.8411.9015.4011.25م.طيشمل العزل وملحقاتها بقطر (32) ملم

10 (G.S.P) خط مواسير املياه الساخنة من
29.18-456.8610.2013.209.69م.طيشمل العزل وملحقاتها بقطر (25) ملم

11 (G.S.P) خط مواسير املياه الساخنة من
21.18-1205.888.508.807.46م.طيشمل العزل وملحقاتها بقطر (20) ملم

12 (G.S.P) خط مواسير املياه الساخنة من
28.47-954.907.658.806.85م.طيشمل العزل وملحقاتها بقطر (15) ملم

13
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها قطر )40( 
ملم

28.03-59.8011.0522.0013.62م.ط

14
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها قطر )32( 
ملم

32.19-58.8210.2022.0013.01م.ط

15
شبكة مواسير CPVC PN16 مطابقة 

ملواصفات DVGW مع ملحقاتها قطر )25( 
ملم

35.28-57.848.5022.0012.11م.ط

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 16
513.7223.800.0012.519.70م.طمجلفنة( مع امللحقات قطر 50مم

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 17
4011.7614.450.008.7434.61م.طمجلفنة( مع امللحقات قطر 40مم

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 18
559.8011.900.007.2335.48م.طمجلفنة( مع امللحقات قطر 32مم

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 19
1107.849.350.005.7336.82م.طمجلفنة( مع امللحقات قطر 25مم

خط مياه من الخزانات العلوية )فوالذ 20
1007.848.500.005.4543.94م.طمجلفنة( مع امللحقات قطر 20مم

21
خط مياه بارد من الفوالذ ىلع اسطح 

املباني ومن الخزانات العلوية مع امللحقات 
قطر 25مم

407.646.800.004.8158.76م.ط

22
خط مياه بارد من الفوالذ ىلع اسطح 

املباني ومن الخزانات العلوية مع امللحقات 
قطر 32 مم

509.809.780.006.5350.19م.ط

23
خط مياه بارد من الفوالذ ىلع اسطح 

املباني ومن الخزانات العلوية مع امللحقات 
قطر 40 مم

1511.7611.050.007.6054.67م.ط
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24
خط مياه بارد من الفوالذ ىلع اسطح 

املباني ومن الخزانات العلوية مع امللحقات 
قطر 50 مم

1513.7213.770.009.1649.73م.ط

25
خط مياه بارد من الفوالذ ىلع اسطح 

املباني ومن الخزانات العلوية مع امللحقات 
قطر 65 مم

1517.6420.400.0012.6839.12م.ط

26
شبكة مواسير املياه الباردة الخارجية 

 ) HDPE( PN20 املدفونة يف املوقع العام
مع امللحقات قطر )25( مم 

41.98-403.929.357.706.76م.ط

27
شبكة مواسير املياه الباردة الخارجية 

 ) HDPE( PN20 املدفونة يف املوقع العام
مع امللحقات قطر )32( مم 

39.00-324.9010.209.908.03م.ط

28
شبكة مواسير املياه الباردة الخارجية 

 ) HDPE( PN20 املدفونة يف املوقع العام
مع امللحقات قطر )63( مم 

43.43-455.8815.3011.0010.39م.ط

شبكة مواسير باردة وساخنة باستيكية 29
7001.960.852.751.7710.73م.طحرارية قطر) 16( مم والسيلف قطر 32 مم

شبكة مواسير باردة وساخنة باستيكية 30
29.67-2001.963.403.302.79م.طحرارية قطر ) 20( مم والسيلف قطر 38 مم

15.61-15122.50153.00176.00145.17عددكولكتر نحاس قطر )32مم(31

19.91-5107.80136.00176.00134.60عددكولكتر نحاس قطر )25مم(32

12.76-1298.00119.00132.00112.33عددكولكتر نحاس قطر )20مم(33

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة )100×60×10(34
22.05-10117.60255.0088.00150.87عددسم

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة )80×60×10(35
27.85-698.00229.5088.00135.83عددسم

خزائن توزيع مياه باردة وساخنة )60×60×10(36
28.91-388.20204.0088.00124.07عددسم

سخان ماء كهربائي سعة 50 لتر وقدرة 2000 37
6.28-1137.20102.00220.00146.40عددواط

خزان مياه حلوة من حديد الصاج املجلفن 38
12274.40212.50253.00238.9714.83عددسماكة 2مم سعة 2م3 مع ملحقاته 

خطوط مياه خارجية من البلدية لتغذية 39
8010.789.3512.1010.383.89م.طالخزان األرضي قطر 40 مم

خطوط مياه خارجية من البلدية لتغذية 40
4.32-206.867.657.707.17م.طالخزان األرضي قطر 32 مم

1.89-7588.00510.00770.00599.33عددمبرد ماء قدرة  40 لتر / الساعة41

مضخة مياه ساخنة قدرة 0.3 ل/ث ،ضغط 42
2.66-1333.20318.75412.50342.32عدد3م وملحقاتها
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مضخة مياه باردة قدرة 3.7 ل/ث 43
،ضغط 10م وملحقاتها

11.62-12156.002762.502640.002439.50مجموعة

مضخة مياه باردة قدرة 0.6 ل/ث 44
،ضغط 30 م وملحقاتها

50.59-1490.001785.00770.00991.67عدد

مضخة مياه باردة قدرة 2.45 ل/ث ،ضغط 10 45
12.01-11764.002550.001870.002004.67مجموعةم وملحقاتها

مضخة مياه باردة قدرة 0.5 ل/ث ،ضغط 10 م 46
64.64-1294.001700.00550.00831.33عددوملحقاتها

46.35-829.4085.0055.0054.80عددحنفيات للمشارب الخارجية مع ملحقاتها47

) وحدة تحلية مياه( بسعة 400 جالون/اليوم  48
16.61-11078.001700.001210.001292.67عددوخزان سعة 1000 لتر مع ملحقاته 

49
مضخة مياه باردة لرفع املياه من البئر األرضي 
إلى الخزانات العلوية قدرة )2.5( ل/ث ،ضغط 

)25( م وملحقاتها
15.21-11960.002975.002200.002311.67مجموعة

50
وحدة تسخين شمسي متكاملة مزودة 

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

24.00-21274.001955.001980.001676.33عدد

مضخة تدوير قدرة 0.3 لتر/ ثانية ، ضغط 3م 51
35.54-2333.20467.50825.00516.90عددوملحقاتها

مضخة مياه باردة شاور الطوارئ قدرة )2( لتر/ 52
55.91-1392.001275.001100.00889.00عددثانية ضغط )30( م

أعمال التدفئة المركزية:رابعًا 

بويلر سكب مع ملحقاته ضغط 6بار وقدرة 1
15002.003357.506540.002786.5079.51عدد150 ك.واط

8510.6712.7517.707.8136.68م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 50 مم2

308.7311.9015.786.8826.95م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 40 مم3

1307.7610.2014.815.9929.62م.طمواسير فوالذ  أسود للتدفئة قطر 32 مم4

5
مواسير باستيكية حراريةضغط 

12.5بار قطر )16( مم والسليف قطر 
32 مم

9001.752.552.791.4322.09م.ط

كولكترات نحاسية تدفئة قطر 1.25 6
إنش )32( مم

1488.5093.50105.0060.6745.88عدد

خزائن توزيع تدفئة من الصاج األسود 7
761.20102.00160.0054.4012.50عدد)100×60×10( سم
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كولكترات لبويلرات التدفئة من الفوالذ قطر 8
2130.00136.00148.0088.6746.62م.ط100مم 

خزان سوالر سماكة 3 مم مع ملحقاته سعة 9
3237.00272.00297.60169.6739.69عدد2 م3

خزان تمدد من الصاج سماكة 2 مم مع 10
1112.50127.50154.0080.0040.63عددملحقاته سعة )1000( لتر لبويلرات التدفئة

مدخنة صاج اسود أفقية سماكة 3 مم قطر 11
حسب البويلر

388.00442.00440.00276.6740.24باملقطوعباملقطوع

25644.5046.7555.8030.4246.30م.ح رديتر تدفئة سكب 12

حفرة تجميع ما يتسرب أو يفيض من خزانات 13
1223.40204.00270.30142.4756.81عددالديزل قياس 0.6×1×1 م

مفتاح رديتر يعمل بمبدأ التمدد الحراري قطر 14
7017.5018.7021.8012.0745.03عدد0.5 انش

200063.000.5869.0021.19197.27لتركمية سوالر15

مدخنة عمودية من الفوالذ سماكة 3 مم 16
1548.0051.0055.8033.0045.45م.طقطر 10 إنش

4510.7017.8522.009.5212.43م.طمواسير سيملس قطر 50 مم لتزويد الديزل 17

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 18
1320.60357.00424.70225.8741.94عدد1.4 لتر/ث ضغط 9 م 

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 19
1485.00612.00665.00365.6732.63عدد1.7 لتر/ث ضغط 9 م 

مضخات تدفئة مع ملحقاتها : مضخة قدرة 20
1485.00612.00665.00365.6732.63عدد1.7 لتر/ث ضغط 9 م  احتياطية

165.00102.00111.6055.6716.77عددطفايات حريق بودرة 12 كغم 21

HVAC System - VRF:خامسا 

VRF System -2ND:

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

19016.007650.007297.407766.6716.09عدد

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

19016.007650.006944.307659.6717.71عدد

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

4.72-16441.00467.50528.00462.83عدد
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4
In door unit Total Cooling Capaci-
 ty:5.25KW - Total Heating Capacity :
3.5KW

2.73-1392.00357.00506.00403.00عدد

:VRF System -1ST

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

27056.007650.005296.506507.008.44عدد

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

4490.00467.50528.00479.172.26عدد

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

6.07-13372.40357.00506.00396.47عدد

:VRF System GR

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

111074.0010200.009570.009991.3310.84عدد

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

0.47-5470.40467.50528.00472.63عدد

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

2.73-5392.00357.00506.00403.00عدد

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

3431.20314.50451.00385.2311.93عدد

VRF System GR:

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

111858.0010200.009570.0010252.6715.66عدد

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

3.28-9450.80467.50528.00466.10عدد

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

6.07-4372.40357.00506.00396.47عدد

15

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

6583.3063.7566.0069.0220.70عدد

16 Condensation pipes UPVC PN16  Ø323505.888.502.755.634.50م.ط
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17Condensation pipes UPVC PN16  Ø501757.849.604.407.159.70م.ط

أعمال التكييف والتهوية:سادسا 

1
وحدات تبريد وتدفئة مع ملحقاته ذات قدرة 

 Wall Mounted  - T.C =3500 ال تقل عن
W , H.C= 2500W

10.34-1460.60637.50487.30513.70عدد

مروحة شفط مثبتة ىلع الجدران أو الشباك 2
13.61-3350.9651.0082.5058.99عددبقدرة 50 لتر/ث 

مروحة شفط مثبتة ىلع الجدران أو الشباك 3
1.78-1147.00102.00220.00149.67عددبقدرة 150 لتر/ث 

مروحة تهوية العادم والنقي داخل الدكت   4
1372.40191.25330.00287.8829.36عدد280 لتر/ث )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي داخل الدكت   5
3196.00102.00198.00159.3323.01عدد50 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي داخل الدكت   6
3196.00114.75209.00166.9217.42عدد75 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي داخل الدكت   7
1254.80127.50242.00200.7726.91عدد100 لتر/ث  )عادم( 

مروحة تهوية العادم والنقي داخل الدكت   8
1411.60191.25385.00317.6229.59عدد280 لتر/ث  )نقي( 

مروحة تهوية العادم والنقي داخل الدكت   9
1637.00552.50495.00546.5016.56عدد300 لتر/ث  )للروف( 

3.62-431.3621.2549.5032.54عددفتحات تهوية العادم قياس )15×25( سم10

22.31-158.8038.25143.0075.68عددفتحات تهوية العادم قياس )30×60( سم11

21.83-439.2021.2599.0050.15عددفتحات تهوية العادم قياس )20×30( سم12

فتحات تهوية الهواء النقي قياس )30×60( 13
0.66-183.3038.25143.0083.85عددسم

14
فتحات هواء السحب والتزويد مثبتة ىلع 

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

3.62-331.3621.2549.5032.54عدد

15
فتحات هواء السحب والتزويد مثبتة ىلع 

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

32.34-149.0038.25143.0072.42عدد

16
فتحات هواء السحب والتزويد مثبتة ىلع 

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

23.98-339.2025.5099.0051.57عدد

17
 فتحات هواء السحب والتزويد مثبتة ىلع

 Fresh )الجدران من األملنيوم قياس )15×25
Air Grill

3.62-331.3621.2549.5032.54عدد
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18
 فتحات هواء السحب والتزويد مثبتة ىلع

 Fresht )الجدران من األملنيوم قياس )30×60
Air Grill

32.34-149.0038.25143.0072.42عدد

36.16-2019.6042.5033.0030.70عددناشرات هواء عادم دائرية الشكل قطر 10 سم 19

أقنية هواء لنظام التكييف من الصفائح 20
20029.4018.7027.5024.3720.66م2املعدنية

أعمال إطفاء الحريق:سابعا 

6.47-10014.7014.4519.8015.72م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 50 مم1

13.87-1008.8211.9011.0010.24م.طمواسير اطفاء حريق سيملس قطر 32 مم2

كبائن اطفاء الحريق من الصاج )105×80(سم 3
9294.00297.50231.00267.1710.04عددسماكة 1.5مم طول 30م 

9.73-827.4463.7565.0030.40عددطفايات حريق بودرة سعة 6 كغم 4

مضخة اطفاء حريق قدرة 60 لتر / دقيقة 5
61.97-1392.001700.001100.001030.67عددضغط 30 م

خزان مياه الطفاء الحريق من الحديد الصاج 6
2294.00212.50275.00252.1716.59عددمع ملحقاته سعة 2 م3

أعمال شبكة الغاز:ثامنا 

92.28-1005.88212.501176.13م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 12 مم1

16.03-1013.7215.3022.0016.34م.طخطوط غاز مسال نحاسية قطر 12 مم2

مجمع غاز يشمل مبادل غاز يدوي وملحقاته 3
 Ø 2819.01-1245.00212.50495.00302.50عددقطر

اسطوانات غاز سائل مملوءة وملحقاتها سعة 4
52.73-373.50323.0077155.50عدد12 كغم

1127485011001041.3322.34باملقطوعإنذار تسرب الغاز وملحقاته5

6
خزائن توزيع الغاز من الستانلس ستيل 

سماكة 2 ملم قياس
 )10× 60×100( سم

2.37-1392212.50660401.50عدد

119610222016618.07عددكولكترات نحاسية داخل الخزائن قطر 22 مم 7
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تحليل  لألسعار االفرادية للمناقصين / بالدينار حسب األقالية

الوحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
للمناقص

 اقل 
االسعار 

السعر 
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للمناقص 
ثاني اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثالث اقل 
االسعار 

"معّدل 
األسعار 

=مجموع 
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3/ 
بالدينار"

انحراف 
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االدنى 
-معدل 
السعر(/
معدل 
السعر 
  )%

األعمال الكهربائية :

نقاط االنارةأوال

%2521513223عددنقطة تغذية انارة داخلية باستخدام اساك  3×2.5 مم 1

%2718262414عددنقطة تغذية مروحة شفط باستخدام اساك  3×2.5 مم 2

نقطة تغذية انارة خارجية باستخدام كوابل 3×6 مم مع 3
7%-39464142عدداعمال مدنية

 وحدات اإلنارةثانًيا

%15-35404941عددوحدة انارة 40 واط )60×60( تركب يف السقف 1

%19-59788173عددوحدة انارة 40 واط )60×60(  تركب يف السقف طوارئ2

وحدة انارة 10واط ) dowm light ( تركب غاطسة يف 3
  44 ip 9-35374439عددالسقف%

%11-53586759عددوحدة إنارة 44 واط )60×60( تركب يف السقف طوارئ4

%9-39434743عددوحدة إنارة 34 واط )60×60( تركب   يف السقف5

%11-65757873عددوحدة إنارة 34 واط )60×60( تركب   يف السقف طوارئ6

6-39414542عددوحدة إنارة 38 واط 1  تركب   فوق االلواح 7

8 ip  وحدة انارة 12واط  تركب ىلع الجدار  مع شبك حماية
%10-38424642عدد54   

9 20 ip 8-29323432عددوحدة إنارة 38 واط    تركب   يف السقف%

1044 ip  13-28333532عددوحدة انارة 10 واط%

%12-22262725عددوحدة انارة 10 واط  ip 44 طوارئ11

%5-121129133128عددكشاف 100 واط  ip 66 يركب ىلع الجدار 12

1366 ip 6-392401460418عددعامود انارة 7م بذراعين ووحدة انارة 2×100واط%



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

78

الوحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
للمناقص

 اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثاني اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثالث اقل 
االسعار 

"معّدل 
األسعار 

=مجموع 
االسعار 

3/ 
بالدينار"

انحراف 
االسعار 
)الحد 
االدنى 
-معدل 
السعر(/
معدل 
السعر 
  )%

اباريز القوى ونقاط التغذيةثالًثا

مخرج  لتغذية للوحة انذار الحريق  باستخدام اساك1
%12-33384238عدد 3×4 ملم 

%10-29333532عددابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم2

%10-44495349عددابريز كهرباء 13 امبير مزدوج باستخدام اساك 3×4 ملم3

نقطة تغذية لزوم كاونتر املختبرات باستخدام اساك 3×4 4
%17-28324134عددملم 

5 ip ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 مطري
%7-47495651عدد44

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4  يركب 6
%12-33394138عدديف السقف 

%19-29364236عددنقط تغذية للكاميرات داخلية  باستخدام اساك 3×4 ملم 7

نقط تغذية للكاميرات الخارجية  باستخدام اساك 3×4 8
%8-52576056عددملم شاملة االعمال املدنية من حفر ومواسير ومناهل 

925 Adouble pole switch with indication  lamp for 
water heater with 4×3 mm 2 9-39404943عدد%

ابريز كهرباء 13 امبير مفرد باستخدام اساك 3×4 ملم ىلع 10
%342937332عددارتفاع وحدات التكييف  الداخلية 

تغذية االعمال امليكانيكية      رابًعا

1
ISOLATOR 25A ip 65 for boosting pumb with 4×3 
mm2 wire676359636عدد%

2
ISOLATOR 25A ip 65 for emergency pumb with 
4×3 mm2 wire716658659عدد%

3
ISOLATOR 25A ip 65 for fire fighting pumb with 
6×3 mm2 wire716856659عدد%

4
ISOLATOR 25A ip 65 for circulation pumb with 
4×3 mm2 wire7166576510عدد%

5
ISOLATOR 25A ip 65 for EAF01- FAN  with 4×3 
mm2 wire2-59655660عدد%

6
ISOLATOR 25A ip 3, 65phase for  R.O UNIT  with 
4×5 mm2 wire1029187939عدد%

7
ISOLATOR 25A ip 3, 65phase for  electrical 
element   with 4×5 mm2 wire3-928810495عدد%

اللوحات الكهربائية الفرعية       خامًسا

1 )BDB( 35129530831810عددلوحة فرعية 3فاز 24 قاطع%

2GDB 26821513620630عددلوحة فرعية 3فاز 18 قاطع%
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الوحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
للمناقص

 اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثاني اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثالث اقل 
االسعار 

"معّدل 
األسعار 

=مجموع 
االسعار 

3/ 
بالدينار"

انحراف 
االسعار 
)الحد 
االدنى 
-معدل 
السعر(/
معدل 
السعر 
  )%

3FDB 2041952112030عددلوحة فرعية 3 فاز 12 قاطع%

لوحة فرعية لانارة الخارجية تحتوي ىلع كونتكنترات 4
TIMER و  SELECTIVE SWITCH 3563854053827عددوملبات اشارة و%-

5R-MCC 45850856250910عددلوحة توزيع لاحمال امليكانيكية ىلع السطح%-

اللوحات الكهربائية الرئيسية والشبه رئيسيةسادسا

-%17521864210319068عدد لوحة كهربائية رئيسة 1

2SMDB 9561005112110277عددلوحة شبه رئيسية%-

الكوابل الكهربائية الفرعية والرئيسية       سابًعا

1 cu/xlpe/pvc 10911100م .طكيبل مقطع 5×6 ملم%

2 cu/xlpe/swa/pvc 1318161617م .طكيبل مقطع 5×6 ملم%-

3 cu/xlpe/pvc 252328251م .طكيبل مقطع )4×25+1×16( ملم%-

4 cu/xlpe/pvc 9111111910715م .طكيبل مقطع )4×240+1×120( ملم%-

نظام التأريض      ثامًنا

1MDB 1982012082022عددنظام تأريض للوحة%-

2MAIN DATA CABINET 105111961041عددنظام تأريض للوحة%

نظام الهاتف       تاسًعا

%1981892122002عددمجمع هواتف رئيسي 30 زوج1

210PAIR 1108999992عددمجمع هواتف فرعي 10 زوج( مع كيبل هاتف%

%252021222عددابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار3

ابريز هاتف RJ11  يركب ىلع الجدار يف غرفة الحارس 4
%524543472عددشاما االعمال املدنية من حفر وطمم ومناهل

نظام انذار الحريق      عاشًرا

1heat detector13-44575151عدد%

2smok detector12-51556858عدد%

3 manual call point4-53555855عدد%
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الوحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
للمناقص

 اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثاني اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثالث اقل 
االسعار 

"معّدل 
األسعار 

=مجموع 
االسعار 

3/ 
بالدينار"

انحراف 
االسعار 
)الحد 
االدنى 
-معدل 
السعر(/
معدل 
السعر 
  )%

4 indoor siren with flasher8-56626561عدد%

5outdoor siren with flasher5-68707671عدد%

6 ZONE 8 FACP WITH60151252454610عدد%

7REPEATER  FARP14-305412351356عدد%

الحادي 
نظام الحاسوب      عشر

1 4p 6a utp  cat  45 باستخدام كيبل RJ  ابريز حاسوب
%16-29353934عدديركب ىلع الجدار

2 utp  cat 6a 4p  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
%11-42495147عدديركب ىلع الجدار يف غرفة الحارس شامل االعمال املدنية 

3
 4p 6a utp  cat  باستخدام كيبل RJ45  ابريز حاسوب
خاص للكاميرات الداخلية والخارجية  مع جميع االعمال 

املدنية للكاميرات الخارجية 
%10-44495349عدد

%25119818321119عددكابينة اتصاالت  12وحدة  4

%35229529631412عددكابينة اتصاالت  18 وحدة  5

%6-382386451406عددكابينة اتصاالت  24 وحدة  6

%1120956112510675عددكابينة اتصاالت  42 وحدة  7

8 6U 7-148153177159عددكابينة اتصاالت%

الثاني 
املناهلعشر

%6-152135198.00161.67عددمنهل قياس )80×80×80( سم1

%1018891.0093.338عددمنهل قياس )60×60×60( سم 2

الثالث 
نظام الصوتيات      عشر

1rack cabient 12 , "19 u1521331621492عدد%

2indoor speakers 50 w626658620عدد%

3loud horn speakers 50 w9-71877578عدد%

4power amplifier 240 w . 4-channels5024515585040عدد%

5dynamic microphone1029198975عدد%

6handheld wirless microphone with UHFTRX 6-132149142141عدد%
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الوحدةوصف البندالرقم

السعر 
االفرادي 
للمناقص

 اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثاني اقل 
االسعار 

السعر 
االفرادي 
للمناقص 
ثالث اقل 
االسعار 

"معّدل 
األسعار 

=مجموع 
االسعار 

3/ 
بالدينار"

انحراف 
االسعار 
)الحد 
االدنى 
-معدل 
السعر(/
معدل 
السعر 
  )%

الرابع 
عشر

UPS

13phase- 12KVA ups 29852489275827449عددجهاز%

الخامس 
نظام املراقبة       عشر

1indoor dome ip camera (3MP)6964536211عدد%

2Outdoor fixed camera ip 66 (5MP)7-9511199102عدد%

3 NVR 16 CHANNEL51-187463498383عدد%

4LED, 40"Monitor38435630234711عدد%

السادس 
املواسير الخارجية عشر

%23-9121412م .طمواسير UPVC 2 ench فارغة1

%151712152م .طمواسير UPVC 3 ench فارغة2

السابع 
املصعدعشر

%225621985321356212576عددمصعد سعة 630 كغم سعة 8 اشخاص1

الثامن 
مانعة الصواعق       عشر

1 farady cage 4-2351256524582458عددنظام مانعة الصواعق%

التاسع 
نظام التلفاز        عشر

1 coxial cable RG6 ابريز خاص بالتلفاز باستخدام
U75ohm5643535111عدد%

نظام توليد الطاقة املتجددة      العشرون

1PVS نظامKWP5525066045542%
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أسعار البنود اإلفرادية ألعمال الطرق
دراسة مقارنة لألسعار اإلفرادية للمناقصين / 2021 ) اقليم الشمال(

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 
ثاني 
أقل 

األسعار 
)ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث 
أقل 

األسعار 
)ج(

سعار
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=))أ-د(/د( ×100
ا

11700021.521.839.09م3حفريات غير مصنفة للطرق1

50,0002.52.7522.423.45م3طبقات الردم 2

11.76-307005665.67م3ردم صخري3

4( Granular Sub Base) 14.29-295006.87107.93م3فرشيات تحت االساس

5 (Base Course ) 15.83-313007.89119.27م3فرشيات االساس

6prime coat MC70 53.75-150425450511864.87طنزفته

7 Tack coat 8.01-40425450511462.00طنزفته

85cm 11900065.1565.724.96م2طبقة الخلطة االسفلتية السطحية

97cm 1.74-93,0004.74.6554.78م2طبقة الخلطة االسفلتية الرابطة

20.63-667363 8550م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 10

15.05-850799810293.00م3خرسانة مسلحة درجة 25 نيوتن 11

3.25-110785805844811.33طنحديد تسليح عالي الشد 12

1390cm 8.33-150881059596.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

1450cm 8.33-52066787272.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

1530cm  13.83-52054627262.67م.طعبارات انبوبية خرسانية

16 (Single Pipe) أنابيب خرسانية لتصريف مياه األمطار
30cm 12.76-15057697065.33م.ط قطر

17 (Single Pipe) أنابيب خرسانية لتصريف مياه األمطار
40cm 10.85-20063727770.67م.طقطر

18 (Single Pipe) أنابيب خرسانية لتصريف مياه األمطار
50cm 7.30-20072847777.67م.طقطر

19  loose Stone Riprap     27.27-12516203022.00م3تنفيذ أعمال

20  Grouted Stone Riprap   18.45-7,00028403534.33م3تنفيذ أعمال

7.27-13858.51189.17م2دهان طرق عرض 15 سم متنوع 21



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

83

  
أسعار البنود اإلفرادية ألعمال الطرق

دراسة مقارنة لألسعار اإلفرادية للمناقصين / 2021 ) اقليم الوسط(

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 
ثاني 
أقل 

األسعار 
)ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث 
أقل 

األسعار 
)ج(

سعار
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=))أ-د(/د( ×100
ا

23850220.651.5529.03م3حفريات غير مصنفة للطرق1

0.68-155004.385.92.954.41م3طبقات الردم 2

3(topping material)5500097.78.68.436.72م3طبقات ال

14.29-1000033.543.50م3حفريات انشائية4

5( Granular Sub Base) 4.26-4600098.2119.40م3فرشيات تحت االساس

6( Base Course ) 11.50-233001012.411.511.30م3فرشيات االساس

7prime coat MC70 1.08-100488474518493.33طنزفته

8Tack coat 1.19-95500500518506.00طنزفتة

97cm 2.08-41,0005.55.3565.62م2طبقة الخلطة االسفلتية الرابطة

105cm 5.66-2800055.255.655.30م2طبقة الخلطة االسفلتية السطحية

25.74-12050777567.33م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 11

10.39-10092105111102.67م3خرسانة مسلحة درجة 25 نيوتن 12

2.39-120750743812768.33طنحديد تسليح عالي الشد 13

1460cm 9.13-85063658069.33م.طعبارات انبوبية خرسانية

1575cm 10.74-20072809080.67م.طعبارات انبوبية خرسانية

1690cm 13.64-20095110125110.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

17100cm 10.30-100119135144132.67م.طعبارات انبوبية خرسانية

11.76-4000010121211.33م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(18

23.26-1,50011151714.33م2باط اسمنتي19

20  Grouted Stone Riprap   5.88-50032304034.00م3تنفيذ أعمال

15.38-17450011131513.00م2دهان طرق عرض 15 سم متنوع 21

22 (Single Pipe) أنابيب خرسانية لتصريف مياه األمطار
75cm 10.53-1208510010095.00م.طقطر
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أسعار البنود اإلفرادية ألعمال الطرق
دراسة مقارنة لألسعار اإلفرادية للمناقصين / 2021 ) اقليم الجنوب(

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 
ثاني 
أقل 

األسعار 
)ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث 
أقل 

األسعار 
)ج(

سعار
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=))أ-د(/د( 
ا

100×

25.49-2400001.932.752.55م3حفريات غير مصنفة للطرق1

1.96-5500002.523.152.55م3طبقات الردم 2

14.29-110006787.00م3ردم صخري3

4) Granular Sub Base( 14.29-1300010121311.67م3فرشيات تحت االساس

5 )Base Course (1150012119.510.8310.77م3فرشيات االساس

6prime coat MC70 53.75-72520535540864.87طنزفته

7 Tack coat 2.19-20520535540531.67طنزفته

85cm 1.10-36000666.26.07م2طبقة الخلطة االسفلتية السطحية

97cm 47000776.86.930.96م2طبقة الخلطة االسفلتية الرابطة

5.68-4072778076.33م3خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن 10

240120110125118.331.41م3خرسانة مسلحة درجة 30 نيوتن 11

4.12-50822900850857.33طنحديد تسليح عالي الشد 12

1390cm 8.79-140831009091.00م.طعبارات انبوبية خرسانية

14  Grouted Stone Riprap   12.26-700031383735.33م3تنفيذ أعمال

15steel guardreal2.70-310060557061.67م.ط

16signs including post (area<1sq.m)170270250260260.003.85عدد

17signs area>1 SQ.M 29.77-30400450480443.33م

150010109.759.920.84م2دهان طرق عرض 15 سم متنوع 18
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أسعار البنود اإلفرادية للبنود يف مشاريع البنية التحتية
دراسة مقارنة لألسعار اإلفرادية للمناقصين /اقليم الشمال 

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 
ثاني 
أقل 

األسعار 
)ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث أقل 
األسعار 

)ج(

سعار
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=))أ-د(/د( 
ا

100×

50.00-33,00011.2521.14م3حفريات غير مصنفة للطرق1

33.33-25,00023.53.22.90م3طبقات الردم 2

3(topping material)25.00-11,30033.553.90م3طبقات ال

15.00-3,2004.25454.44م3حفريات انشائية4

76.67-2,3001.41.51.251.38م2فرشيات االساس ( Base Course ) بسماكة 15 سم5

85.71-2,50011.121.51.20م2فرشيات االساس (Base Course ) بسماكة 10 سم6

81.25-16,1001.51.21.751.48م2فرشيات االساس ( Base Course ) بسماكة 20 سم7

85cm 52.78-23,5004.2555.254.83م2طبقة الخلطة االسفلتية السطحية

7.69-35012151213.00م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

20.83-1,20019332024.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 125 ملم10

38.64-2,5009201514.67م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 63 ملم11

37.50-85051188.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 32 ملم12

34.78-55051087.67م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 25 ملم13

تركيب محبس بوابة )Gate Value( مأخذ ىلع قطر 125 14
5.96-2500483612531.67عددملم

14.29-7,50010121311.67م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(15

16  (Washout Manhole) )تركيب حفر تنظيف )مناهل
14.41-2190188288222عددىلع خط قطر 125 ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من قطر 17
16.67-8060837372عدد(32-63) ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من قطر 18
2660572547.3326.76عدد)25-63( ملم

تركيب ماخد حريق )FIRE FILL UP POINT( ىلع خط 19
37.66-1250465488401عددقطر )125( ملم 

20 )50x3x3( )Plot Markers( 28.57-85051157.00عددزوايا الحدود

تركيب محابس تهوية )Air Release Valves( ىلع خط 21
24.09-2250350388329.33عددقطر )125( ملم
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أسعار البنود اإلفرادية للبنود يف مشاريع البنية التحتية
دراسة مقارنة لألسعار اإلفرادية للمناقصين /اقليم الوسط 

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 
ثاني 
أقل 

األسعار 
)ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث 
أقل 

األسعار 
)ج(

سعار
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=))أ-د(/د( 
ا

100×

26.32-155000.711.150.95م3حفريات غير مصنفة للطرق1

6.25-35002.52.532.67م3طبقات الردم 2

65043.74.253.980.42م3حفريات انشائية3

21.05-185001.52.221.90م2فرشيات االساس( Base Course ) بسماكة 15 سم4

43.40-25012.22.11.77م2فرشيات االساس( Base Course ) بسماكة 10 سم5

16.67-350232.22.40م2فرشيات االساس( Base Course ) بسماكة 20 سم6

75cm 17.74-170004.255.2565.17م2طبقة الخلطة االسفلتية السطحية

15.38-25011131513.00م2خرسانه نظافة درجة 15 نيوتن )سماكة 10سم(8

8.24-150131514.514.17م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(9

9.41-1208592.510493.83م3خرسانة عادية درجة 20 نيوتن 10

12.13-18017.52022.2519.92م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 125 ملم11

18.64-250810.5119.83م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 63 ملم12

18.53-3908.51111.810.43م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 32 ملم13

20.75-55079.5108.83م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 25 ملم14

تركيب محبس بوابة (Gate Value) مأخذ ىلع قطر 125 15
9.37-2500455700551.67عددملم

3.86-55748744842778.00طنحديد تسليح عالي الشد 16

1.22-65027352027.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 180 ملم 17

55022191017.0029.41م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين )HDPE( بقطر 125 ملم18

14001971112.3354.05م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 63 ملم19

250175810.0070.00م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 32 ملم20

300164.7579.2572.97م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 25 ملم21

تركيب محبس بوابة (Gate Value) مأخذ ىلع قطر 22
1680150500443.3353.38عدد180ملم

تركيب محبس بوابة (Gate Value)  مأخذ ىلع قطر 23
1680250750560.0021.43عدد125ملم

16.67-5,00010131312.00م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(24
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25  (Washout Manhole) )تركيب حفر تنظيف )مناهل
7.02-5300350318322.67عددىلع خط قطر 125 ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من قطر 26
4.76-2560557463.00عدد)32-63( ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من قطر 27
1880557871.0012.68عدد)25-63( ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من قطر 28
71001147897.332.74عدد)32-125( ملم

تركيب ماخد حريق (FIRE FILL UP POINT) ىلع خط 29
0.18-3180150211180.33عددقطر )125( ملم 

30 (50x3x3) (Plot Markers) 40.00-2703755.00عددزوايا الحدود

تركيب محابس تهوية (Air Release Valves) ىلع خط 31
5.71-3330300420350.00عددقطر )125( ملم
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أسعار البنود اإلفرادية للبنود يف مشاريع البنية التحتية
دراسة مقارنة لألسعار اإلفرادية للمناقصين /اقليم الجنوب

وصف العملالرقم

حدة
الو

الكمية

السعر 
لصاحب 

أقل 
األسعار 

)أ(

السعر 
لصاحب 
ثاني 
أقل 

األسعار 
)ب(

السعر 
لصاحب 

ثالث 
أقل 

األسعار 
)ج(

سعار
معدل األ

ب+ج(/3
د =)أ+

ملعيار=))أ-د(/د( 
ا

100×

25.74-200001.251.821.68م3حفريات غير مصنفة للطرق1

22.22-113002.12.53.52.70م3طبقات الردم 2

0.55-150033.252.83.02م3حفريات انشائية3

فرشيات االساس ( Base Course ) بسماكة 15 سم 4
29.41-1530011.2521.42م2للشوارع واملواقف 

فرشيات االساس ( Base Course ) بسماكة 10 سم 5
29.41-8500.81.11.51.13م2للممرات 

فرشيات االساس ( Base Course ) بسماكة 20 سم 6
6.67-43001.41.41.71.50م2للشوارع واملواقف

75cm 10.45-1700055.256.55.58م2 الخلطة االسفلتية السطحية

4.88-15013151313.67م2خرسانة عادية درجة 20 نيوتن )سماكة 10سم(8

3.77-52085909088.33م3خرسانة عادية درجة 20 نيوتن 9

1.82-50018172018.33م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 125 ملم10

4.55-45014151514.67م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 63 ملم11

5.26-75012131312.67م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 32 ملم12

تركيب محبس بوابة (Gate Value) مأخذ ىلع قطر 125 13
14.29-2400450550466.67عددملم

15.49-9801012.51311.83م.طمواسير مياه من البولي ايثيلين (HDPE) بقطر 25 ملم14

15.49-9109.51611.83م.طأطاريف خرسانية )كاندرين(15

16 (Washout Manhole) )تركيب حفر تنظيف )مناهل
24.28-1450548785594.33عددىلع خط قطر 125 ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من قطر 17
7575735567.6710.84عدد)32-63( ملم

تركيب (Electro fusion self tapping) وصلة من 18
5580787577.673.00عددقطر )32-125( ملم

تركيب (Electro fusion tapping saddle) من 19
21.28-1490103150114.33عددخط قطر )63-125( ملم

تركيب ماخد حريق (FIRE FILL UP POINT) ىلع 20
3200173218197.001.52عددخط قطر )125( ملم 

21 (50x3x3) (Plot Markers) 2005555.000.00عددزوايا الحدود

22 (Air Release Valves) تركيب محابس تهوية
16.99-1500589718602.33عددىلع خط قطر )125( ملم
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قائمة محتويات التقرير الفني ) التأهيل الفني(

تقرير تقييم العروض  الفنية ) التأهيل الفني(

اسم الجهة املستفيدة) صاحب العمل(صفحة الغاف
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد التقريرالفني ) شهر- سنة (

توقيع اللجنة الفنية املشكلة للعطاء

جدول املحتويات

1- اسم ورقم العطاءبنود التقرير املالي
2- الجهة املستفيدة 

3- رقم وتاريخ كتاب تشكيل اللجنة الفنية
4- عدد العروض املقدمة

5- وصف املشروع
6- الئحة املختصرات

7- دعوة العطاء
8- مدة تنفيذ أعمال العطاء

9- املخصصات والكلفة التقديرية 
10- اإلستشاري املعّد لوثائق العطاء

11- صاحية العرض
12- كفالة الدخول بالعطاء

13- املاحق
14- اسس التأهيل الفني

15- العروض املقدمة
16- تقييم العروض الفنية وجدول العامات الفنية ان وجدت 

17- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين الفنية )تحليل عروض التأهيل الفني(
18- ملخص التقييم الفني 

19- الخاصة والتوصيات 
20- توقيع اللجنة الفنية 

املرفق ) أ ( : جدول استيفاء املتطلبات العامةاملرفقات
املرفق )ب( : جداول  استيفاء املتطلبات الفنية

املرفق )ج(  : تقرير تقييم القدرات املالية 
املرفق )د(   : كتاب تشكيل اللجنة 

 املرفق)هـ( : إقرارالنزاهة و السرية والحيادية 
املرفق )و(   : مستند اإللتزام املالي

املرفق )ز(   : جداول التقييم الفني لكل للمناقصين املشاركين بالعطاء
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قائمة محتويات التقرير الفني ) التقييم املالي(

تقرير تقييم العروض املالية

اسم الجهة املستفيدة) صاحب العمل(صفحة الغاف
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد التقريرالفني ) شهر- سنة (

توقيع اللجنة الفنية املشكلة للعطاء

جدول املحتويات

1- اسم ورقم العطاءبنود التقرير املالي
2- الجهة املستفيدة 

3- رقم وتاريخ كتاب تشكيل اللجنة الفنية
4- عدد العروض املقدمة

5-  وصف املشروع
6-  الئحة املختصرات

7-  دعوة العطاء
8-  مدة تنفيذ أعمال العطاء

9-  املخصصات والكلفة التقديرية 
10- اإلستشاري املعّد لوثائق العطاء

11-  أداء املناقصين
12-  كفالة الدخول بالعطاء
13-  فتح العروض املالية 

14- التقييم املالي
15- جداول خاصات األبواب الرئيسية للمناقصين اصحاب أقل ثاث عروض

16- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين الفنية )تحليل   عروض التأهيل الفني(
17- ماحظات اللجنة الفنية ىلع عروض املناقصين املالية

18- جداول األسعار املرتفعة واملنخفضة للمناقص صاحب أقل األسعار  مقارنة مع السعر الدارج
19- الخاصة والتوصيات 

20- توقيع اللجنة الفنية 

املرفق ) أ (   : جداول أسعارالبنود املرتفعة واملنخفضة مقارنة بأسعار السوق الدارجة .املرفقات
املرفق )ب( : كتاب تشكيل اللجنة

املرفق )ج(  :كتاب االعفاء الصادر عن رئاسة الوزراء حسب مقتضى الحال .
 املرفق )د(  : إقرارالنزاهة و السرية والحيادية 

املرفق  )و(  : مستند اإللتزام املالي
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الئحة التحقق من وثائق العطاء – عطاء اشغال

1- املخصصات والكلفة التقديرية 1.كتاب طلب الطرح
2- مصدر التمويل 

3- فئات التأهيل والتصنيف)ان وجدت ضمن كتاب الطرح(

اسم الجهة املستفيدةصفحة الغاف
اسم املمول – حسب املقتضى 

اسم  الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (
رقم واسم العطاء

تاريخ اعداد وثيقة العطاء ) شهر- سنة (

تطابق ارقام الصفحات 2. جدول املحتويات
تطابق العناويين 

صحة املعلومات العامة  مثل اسم املشروع –املمول ......الخ3.املقدمة

يجب أن يتضمن اإلعان معلومات وافية عن العطاء بما يف ذلك ما يلي :-4.دعوة العطاء
1-رقم  العطاء.

2-اسم الجهة املشترية وعنوانها واسم الجهة املستفيدة.
3-موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة املشترية ضرورة نشرها. 

4-طريقة الحصول ىلع وثائق الشراء  أو وثائق التأهيل املسبق واملكان الذي يمكن منه 
    الحصول عليها.

5-ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل املسبق. 
6-فئات املقاولين اواملوردين أو االستشاريين املسموح لهم باالشتراك يف املناقصة.

7-آخر موعد لبيع وثائق الشراء.
8-مكان وطريقة تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها وأي مواعيد اخرى  

    يستلزم النص عليها.
9-قيمة تأمين الدخول بالعطاء  مبينا بها

   - رقم واسم العطاء ونوعه )شيك او كفالة(
   -اسم املقاول حسب شهادة التصنيف 

   -اسم  املستفيد من الكفالة باالضافة الى وظيفته  – الجهة املشترية 
   -قيمة   تامين دخول العطاء والعملة

   -صاحية  تامين دخول العطاء
   - طبيعة طلب الشراء )محلي ، دولي(

11-  نوع الدعوة) خدمات هندسية ، مالي ، تأهيل مسبق، فني (
12- موعد ومكان الزيارة امليدانية واجتماع ما قبل املناقصة

13- فترة تقديم االستيضاحات – اخر موعد لتقديم االستيضاحات ىلع وثائق الشراء
14- الشخص املخول بتوقيع العقد 

15- النص ىلع  أن لجنة الشراء املختصة او الجهة املشترية  تحتفظ 
      لنفسها بالحق يف رفض كل العروض املقدمة إليها أو إلغاء إجراءات املناقصة وفقا       

      ألحكام نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019.
16-مكان وتاريخ وموعد فتح العروض 

1- التعليمات إلى املناقصين5-التعليمات الى املناقصين
2- وثائق العطاء

3- إعداد وتقديم عروض املناقصات
4- تقيـيم العروض وإحالة العطاء

5- الضمانات ) الكفاالت ( 

الئحة البيانات
( Data Sheet)

تعديل /تحديد بعض  بنود  التعليمات الى املناقصين  وترتبط بها رقميا
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ج1- نموذج كتاب عرض املناقصةالنماذج
ج2- ملحق عرض املناقصة

ج3- نموذج كفالة املناقصة
ج4- نموذج اتفاقية العقد

ج5- نموذج اتفاقية فض الخافات )  مجلس بعضو واحد  (
ج6- نموذج اتفاقية فض الخافات )  مجلس بثاثة أعضاء (

ج7- نموذج ضمان األداء / كفالة التنفيذ
ج8- نموذج كفالة إصاح العيوب 

ج9-نموذج كفالة الدفعة املقدمة
ج10-نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند تسلم األشغال

ج11-نموذج إقرار باملخالصة
ج12-نموذج التزامات املقاول

ج13-إقرار متعلق بالدفعات األخرى
ج14-إقرار متعلق بالدفعات املمنوعة

يرتبط رقميا مع ارقام بنود الشروط العامة ملحق عرض املناقصة
-قيمة الكفالة

-قيمة تعويضات التأخير
-مدة اإلنجاز للمشروع ، فترة اإلشعار بالعيوب

-نسبة الفائدة القانونية
-اللغة

-العملة
-نسبة تمويل الدفعات املتأخرة 

-قائمة املواد الخاضعة لتعديل االسعار
-قيمة الدفعة املرحلية 

-شمولية التأمينات املطلوبة 
-قيمة التأمينات املطلوبة 

-التحكيم 
-مجلس فض الخافات 

 التحقق من ادراج العقد النافذ :الشروط العامة
-عقد املقاولة املوحد للمشاريع االنشائية 2010 الطبعة الثانية املعدلة 2013          

-العقد حسب مقتضى الحال 

التحقق من ادراج  الشروط الخاصة  النافذةالشروط الخاصة

-التحقق من ادراج  الشروط الخاصة االضافية النافذة الشروط الخاصة االضافية
-ادراج اية شروط  إضافية حسب املقتضى 

-التأكد من ادراج نظام العمالة رقم 131 لسنة 2016
-التاكد من ادراج مكاتب اإلشراف

-التأكد من ادراج ما ينص ىلع أن املقاول الفائز عليه تسمية ثاث مختبرات الى صاحب  
  العمل وأن جميع أسعار الفحوصات املخبرية محملة ىلع أسعار العطاء

-التأكد من ادراج كادر ممثلي املقاول وقيمة الحسم يف حالة عدم التعيين
-كشف املواد الخاضعة لتعديل األسعار )املادة 8/13(

-شروط اتفاقية فض الخافات
-التأكيد ىلع  مسؤولية املقاول  التأكد من تسلسل عدد الصفحات وعدم وجود اي 

  نقص يف صفحات وثيقة العطاء
-حق املناقص باإلعتراض حسب نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019

-املعايير التي ستستخدم يف اختيار املناقص الفائز 
-بيان اذا كان السعر يشمل الرسوم الجمركية والضرائب
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التمهيدجدول الكميات
تنظيم جدول الكميات 

املختصرات 
ترقيم الصفحات

هيكلة الجدول بحيث يتضمن :
-رقم البند-الوصف-وحدة الكيل- الكمية –سعر الوحدة ) العملة (رقما

 سعر الوحدة ) العملة ( كتابة –سعر الجملة رقما 
-التحقق من ان   وحدة الكيل تتناسب مع وصف  البند.

-التحقق من رقم البند 
-التحقق من صحة الوصف .

-التحقق من ارفاق صفحة االعمال اليومية 
-التأكد من ادراج نظام العمالة رقم 131 لسنة 2016 وأنه يتضمن الحد األدنى لألجور

-التاكد من ادراج املبالغ اإلحتياطية ان وجدت
صفحة الخاصة 

التحقق من جدول الخاصة بحيث يشمل رقم جدول الكميات –وصف الجدول – رقم الصفحة املنقول منها 
–القيمة .

افراد سطر خاص باملجموع بدون احتساب نسبة الحسم أو الزيادة
افراد سطر خاص بالحسم 
افراد سطر خاص بالزيادة  

افراد سطر خاص باملجموع  مطبقا عليه الحسم / الزيادة دون املبالغ االحتياطية والعمالة
افراد سطر لقيمة العمالة 

افراد سطر خاص باملبالغ االحتياطية 
افراد سطر خاص باملجموع  النهائي = املجموع اعاه +  املبالغ االحتياطية + العمالة

تفقيط  قيمة مجموع سعر العطاء 
ادراج اسم املقاول

ادراج توقيع  املقاول
ادراج ختم  املقاول

ادراج تاريخ  تقديم العرض 

املواصفات الفنية الخاصة املواصفات
املواصقات الفنية العامة 

صفحة الغاف املخططات
اسم الجهة املستفيدة

اسم املمول –حسب املقتضى 
اسم الجهة املشترية ) دائرة العطاءات الحكومية (

رقم واسم العطاء
تاريخ اعداد املخططات ) شهر- سنة (

جدول املحتويات
 تطابق ارقام اللوحات 
تطابق العناويين  

املخططات 
ترقيم الصفحات

ترقيم اللوحة  
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عدد التعاميم املتعلقة بتعديل أسعار املواد الرئيسية واملحروقات ملشاريع األبنية والطرق 
والكهروميكانيك وفقًا للعقود اإلنشائية املختلفة التي يتم إعدادها وذلك من خالل اللجان الفنية 

املشكلة لدراسة التغير بأسعار املواد الرئيسية
دائرة العطاءات الحكومية لألعوام 2021/2019

إسم املادة الرقم 
عدد التعاميم الصادرة 

سنة
2019 

عدد
 التعاميم الصادرة

 سنة 
2020

عدد
 التعاميم الصادرة

سنة 
2021

846حديد التسليح اإلنشائي 1

1523اإلسمنت 2

1023إسمنت منطقة العقبة اإلقتصادية 3

12اإلسمنت السائب4

13اإلسمنت السائب يف منطقة العقبة اإلقتصادية5

843الخلطات الخرسانية وفق املادة )8/13(6

322األملنيوم 7

311الهياكل املعدنية 8

111212اإلسفلت والفيول 9

131212السوالر 10

التعديل ىلع أسعار كوابل اإلتصاالت و الكهرباء بسبب تغير أسعار 11
السوالر

111112

التعديل ىلع أسعار املياه و الصرف الصحي بسبب تغير أسعار 12
السوالر

131112

111املصاعد 13

211الكوابل الكهربائية 14

111أنظمة إنذار الحريق 15

111لوحات التحكم الخاصة بأنظمة إنذار الحريق 16

121كوابل األلياف الضوئية 17

111املولدات الكهربائية 18

111اللوحات الكهربائية 19

211أعمدة اإلنارة 20

211أبراج اإلنارة 21

2-3وحدات اإلنارة 22

23UPVC 111مواسير ال

111املواسير املعدنية السوداء والبيضاء غير امللحومة 24

-11املواسير املعدنية السوداء والبيضاء امللحومة 25

---أنابيب حديد السكب 26

111املضخات27

-11البويلرات28

111املشعات 29

111وحدات التكييف30
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إسم املادة الرقم 
عدد التعاميم الصادرة 

سنة
2019 

عدد
 التعاميم الصادرة

 سنة 
2020

عدد
 التعاميم الصادرة

سنة 
2021

-1-أنظمة إطفاء الحريق 31

-11الصاج 32

-11املبادالت الحرارية33

-11القطع الخزفية34

111دافعات الهواء 35

--أنابيب الدكتايل 36

121نداء املمرضات 37

211شبكة الغازات الطبية ) األنابيب النحاسية (38

--1أنابيب بولي إثيلين 39

--1األنابيب املستوردة بأنواعها40

40            1268890
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معدل تغیر أسعار مادة الخلطات الخرسانیة للسنوات ٢٠١١ - ٢٠٢١
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الفصل الثالث

مخطط إدارة إجراءات
 المشتريات الحكوميــة
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1 
M

ethods of procurem
ent according to Article no. 26  of The  Governm

ent Procurem
ent  by Law

 N
o .28  for year 2019            
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أسالی
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االشغال 

( 

O
pen 

Com
petitive 

Procurem
ent 

العطاء
/

صة  
المناق
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 التاھیل المسبق
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ف الواحد 
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)
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تقدیم العر
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2 
M

ethods of procurem
ent according to Article no. 51  of The  Governm

ent Procurem
ent  by Law
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Funding Agency 
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استقطاب رسائل اإلھتمام 
                                    (

 

 - 

E 

Process flow
 

External 
Institution 

Request for 
clarification 
ضاح 

ب إی
 طل

 
Com

petent Section review
 

ص 
 مراجعة القسم المخت

 

Response To Clarification 
 

ضاح
ب االی

 الرد على طل

addendum
 

صدار ملحق 
 إ

W
ebsite   

 البوابة اإللكترونیة
 موقع الدائرة

Addendum
 

  ملحق 

Prepare PQ
 /EO

I 
Application 

ب التاھیل
 اعداد طل

Joint venture 
ف

 ائتال

 
 

ف
 ائتال

 Joint venture 
y/n 

 

Subm
it PQ

 /EoI  
Application 

ب التاھیل المسبق
 تقدیم طل

Receive PQ
 /EO

I 
Application 

Com
m

ittees Support 
Directorate 

ت التاھیل المسبق
استالم طلبا

 
مدیریة دعم اللجان 

 

y 

N
 

Clarification – PQ
 /EoI Application Subm

ission                                           
 /

رسائل اإلھتمام
 

 
االستفسارات 

– 
تقدیم طلبات التأھیل المسبق

   
   

5 

N
O

 O
bjection

عدم الممانعة    
 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity  الطالبة
/

الجھة المستفیدة
 

 

GTD 
Procuring Entity 

 دائرةالعطاءات الحكومیة 
 الجھة المشتریة

Applicants 
 المشاركین

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

Start/End /Continue 
Post  
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Phase 

S 

Procurem
ent Phase :(Prequalification/Expression O

F Interest) 

Process flow
 

External 
Institution 

E 

Receive PQ
 /EoI 

Applications 
ت التاھیل المسبق

استالم طلبا
 

O
pening? 

ت
 فتح الطلبا
Y/N

 
O

pening Session 
ت

 جلسة فتح الطلبا

Cancel the PQ
 /EoI 

Process 
 الغاء التاھیل المسبق

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

N
 

Y 
Technical Com

m
ittee 

 تعیین لجنة فنیة

b 

Pre – Q
ualification/EoI Application -O

pening Session 
 

جلسة فتح طلبات التأھیل المسبق
 /

رسائل التعبیر عن اإلھتمام                       
   

6 

Retendering Decision 
إعادة طرح
 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

CPC 
 دائرةالعطاءات الحكومیة 

الجھة المشتریة
لجنة الشراء المركزیة 

 

Applicants 
 المشاركین

External institutions 
 المؤسسات الخارجیة

Extension  تمدید 

N
o O

bjection
 

عدم ممانعة
 

Get no objection  
صول على عدم ممانعة

 الح

N
 

N
 

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

E 

addendum
 

صدار ملحق 
 إ

W
ebsite   

 البوابة اإللكترونیة
 موقع الدائرة

addendum
 

 ملحق 

Prepare PQ
 /EoI 

Application 
ب التاھیل

 اعداد طل

Repeat process  
 اعادة العملیة 

Start/End /Continue 
Post  
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Phase 

S 

Procurem
ent Phase :(Prequalification/Expression O

F Interest) 

Process flow
 

External 
Institution 

Start/End /Continue 

Aquisition Request 

Technical Report  

Prequalification 
Short list Report 

تقریر التاھیل المسبق 
/

القائمة 
صرة

 المخت

Prelim
inary  PQ

-short 
list 
قائمة المؤھلین 

/
صرة

المخت
 

المبدئیة    

C 

N
o 

M
inister 

endorsem
ent 

صادقة معالي 
م

 الوزیر

Ye 

b 

Pre-Q
ualification 

N
otification 

  تبلیغ التاھیل المسبق

تقییم طلبات التاھیل المسبق 
/ 

رسائل اإلھتمام
  -

  
قائمة المؤھلین
  

صرة
المخت

-  
 

Prequalification  Application /EoI Evaluation – Q
ualified/Short List

 
 

عدم الممانع
 

N
o 

O
bjection 

if its 
funded 

Yes 

 
Posted prelim

inary
 

PQ
-Short list  on w

ebsite-SSP 
صغرى للمؤھلین

اعالن القائمة ال
-

ف
فترة توق

 
 

7 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

CPC 
 دائرةالعطاءات الحكومیة 

 
الجھة المشتریة
لجنة الشراء المركزیة 

 

Applicants 
 المشاركین

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

N
o O

bjection
 

عدم ممانعة
 

Get no objection  
صول على عدم ممانعة

 الح

C 

Post  
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Phase 

Procurem
ent Phase :(Prequalification/Expression O

F Interest) 

Process flow
 

External 
Institution 

Aquisition Request 

E 

N
o 

O
bjection 
ض

إعترا
 

Ye 

Deny O
bjection 

notification  
ض

تبلیغ رد االعترا
 

 

Register O
bjection 

ض
 تسجیل إعترا

Review
 

protest  
النظر في 
ض

 االعترا

b 

yes 

ض على نتائج رسائل اإلھتمام
االعترا

  
 /

التأھیل المسبق               
Prequalification  Application /EoI Evaluation – Q

ualified/Short List
 

 
عدم الممانع

 
N

o 
O

bjection 

if its 
funded 

Yes 

N
o 

 
Q

ualified/Short list 
Deny O

bjection 
قائمة المؤھلین 

/
القائمة 

 
صرة

المخت
ض 

 رد االعترا

8 

Posted Final 
PQ

-Short list  on w
ebsite 

صرة للمؤھلین 
اعالن القائمة المخت

البوابة
/

على موقع الدائرة
 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

CPC 
 دائرةالعطاءات الحكومیة 

 
الجھة المشتریة
لجنة الشراء المركزیة 

 

Applicants 
 المشاركین

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

Correction 
M

easures  
ض

قبول االعترا
صویبیة 

إجراءات ت
 

N
o O

bjection
 

عدم ممانعة
 

Get no objection  
صول على عدم ممانعة

 الح

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

S 

N
o 

Deny O
bjection 

notification  
استالم  التبلیغ

 

O
bjection 

notification  
استالم  التبلیغ 

 
 

O
bjection notification  
ض

تبلیغ قبول االعترا
 

 

 
Posted prelim

inary
 

PQ
-Short list  on 

w
ebsite-SSP 

صغرى 
اعالن القائمة ال

للمؤھلین
-

ف
فترة توق

 
 

yes 

E 

Start/End /Continue 
Post  
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` 

Procurem
ent M

ethod : O
pen  Com

petitive  Procurem
ents                                                  صة العامة

 المناق

E 
Com

m
ents 

ت
 مالحظا

Yes 

Process flow
 

External 
Institution 

                 
Invitation to Bid      

دعوة العطاء                                                                                                                  
   

             
 

N
o 

Com
petent Section 

Receive Request 
ص

القسم المخت
 

 
ب الشراء

استالم طل
 

Approval 

S 

If its required 

9 

dg M
arket 

 
undb 

 

If required 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

 GTD ل
Procuring Entity  

 دائرةالعطاءات الحكومیة
 الجھة المشتریة

  
Review

 Acquisition Request/ 
Procurem

ent Requirem
ent 

ب ووثائق العطاء 
 مراجعة  الطل

  

Acquisition Request 
ب الشراء 

  طل

Request GTD: 
 Acquisition Request/ 

Procurem
ent Docum

ent تقدیم
ب الشراء

ب طل
كتا

 /
وثائق العطاء 

 

 
Response to Com

m
ents 

ت
 االستجابة الى المالحظا

 

FA-w
ebsite 

 موقع الممول

 Est. Proc. file 
Bid N

o.  
ف العطاء

إنشاء مل
 

رقم عطاء
 

 Bid 
Docum

ent 
Review

 
 مراجعة الوثائق

draft Invitation -tim
e table in coordination 

w
ith the DE/BE&

 the Funding  Agency 
ب 

اعداد مسودة دعوة العطاء والجدول الزمني  بموج
ت الناظمة وبالتنسیق مع الجھة المستفیدة والممول

 التشریعا

Invitation 
 دعوة العطاء

Tw
o local 

new
spapers  

صحیفتین محلیتین
 

GTD w
ebsite

ت   
موقع دائرة العطاءا

البوابة اإللكترونیة  
 

Bidders  
صین

 المناق

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

Start/End /Continue 
Post  
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`Approval Request GTD: 
 Acquisition Request/ 

Procurem
ent Docum

ent تقدیم
ب الشراء

ب طل
كتا

 /
وثائق العطاء 

 

Docum
ent 

Review
 

                                                                                                                             مراجعة الوثائق

  
Review

 Acquisition Request/ 
Procurem

ent Requirem
ent 

ب ووثائق العطاء 
 مراجعة الطل

  

Procurem
ent M

ethod :Lim
ited Procurem

ent                                                                
   

اسلوب الشراء 
:

صة المحدودة
المناق

 

E 
Com

m
ents 

ت
 مالحظا

Yes 

Process flow
 

External 
Institution 

Invitation To Bid/ Short List /Prequalified List                                                     
صغرة 

دعوة القائمة الم
 /

قائمة المؤھلین 
 /

صة 
للمشاركة في المناق

         

N
o 

 
draft Invitation -tim

e table in coordination 
w

ith the DE &
 the Funding  Agency 

ب 
اعداد مسودة دعوة العطاء والجدول الزمني  بموج
ت الناطمةمع الجھة المستفیدة والممول 

التشریعا
 

 

Com
petent Section 

Receive Request 
ص

القسم المخت
 

 
ب الشراء

استالم طل
 Give Bid N

o.  
Est. Proc .File 
تحدید رقم عطاء

ف الشراء 
انشاء مل

 

Invitation 
صة 

ت خا
 دعوا

FA-w
ebsite 

 موقع الممول

Letters to short –
listed 

ب دعوة  القائمة 
كت

صغرى
ال

/
صة 

ت خا
دعوا

 

 
Response to Com

m
ents 

ت
 االستجابة الى المالحظا

 

S 

If its required 

10 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

دائرة العطاءات الحكومیة 
 الجھة المشتریة

Acquisition Request 
ب الشراء 

  طل

Bidders  
صین

 المناق

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

Start/End /Continue 
Post  
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Phase 

S 

Procurem
ent M

ethod  : O
pen Com

petitive Procurem
ent /Lim

ited Procurem
ent:   

صة العامة 
المناق

 /
صة المحدودة     

المناق
 

E 

Process flow
 

External 
Institution 

Bid subm
ission Rt 

 
Com

petent Section review
 

 
ص 

مراجعة القسم المخت
 

 

Response To Clarification 
 

ضاح
ب اإلی

 الرد على طل
 

Issue addendum
 

صدار ملحق عطاء
 إ

Prepare Bid 
ض

 تجھیز العر
Joint venture 

ف 
 ائتال

Subm
it Bid 

ض
 تقدیم العر

Receive Bid  
Com

m
ittees Support 

Directorate 
ض

  استالم العر
مدیریة دعم اللجان

 

Bank 
Bid Security  
 تأمین دخول العطاء

y 

N
 

Clarification - bid Subm
ission 

االستفسارات 
- 

ض                                                                                                
تقدیم العرو

 

11 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

 دائرةالعطاءات الحكومیة 
 الجھة المشتریة

Em
ail /fax 

البرید االلكنروني 
 /

س
 الفاك

W
ebsite   

موقع الدائرة
البوابة اإللكترونیة 

 

Addendum
 

  ملحق 
Request for 
clarification 
ضاح 

ب إی
 طل

 
 

ف
 ائتال

 Joint venture 
y/n 

 

Bidders  
صین

 المناق

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

Start/End /Continue 

N
o O

bjection
 

عدم ممانعة
 

Post  
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Phase 

S 

Process flow
 

External 
Institution 

E 

Receive Bids 
ض

 استالم العرو

O
pening 

session 
جلسة فتح 
ض

العرو
 

O
pening  Proposal 

 
ض

فتح العرو
 

Cancel the Bid  
Process 

 الغاء العطاء

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

N
 

Y 
Technical Com

m
ittee 

 تعیین لجنة فنیة

12 

Retendering Decision 
إعادة طرح
 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

CPC 
 دائرةالعطاءات الحكومیة 

الجھة المشتریة
لجنة الشراء المركزیة 

 External institutions 
 المؤسسات الخارجیة

Extension  تمدید 

N
o O

bjection
 

عدم ممانعة
 

Get no objection  
صول على عدم ممانعة

 الح

N
 

N
 

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

E 

Issue addendum
 

صدار ملحق 
 إ

W
ebsite   

 البوابة اإللكترونیة
 موقع الدائرة

Em
ail /fax 

البرید االلكنروني 
 /

س
 الفاك

addendum
 

 ملحق 
Prepare Bids  
ض

 تجھیز عرو

Repeat process  
 اعادة العملیة 

Start/End /Continue 
Post  

Procurem
ent M

ethod : O
pen Com

petitive Procurem
ent/Lim

ited Procurem
ent    

صة العامة 
المناق

 /
صة المحدودة 

المناق
 

O
ne-Envelope Procurem

ent- O
pening Session

 
عطاء ال

ف الواحد 
مغل

- 
ض                                                                 

جلسة فتح العرو
   

Bank 
Bid Security

  

 تقدیم تأمین دخول العطاء

Bidders  
صین

 المناق

Request Bid Security 
ب تأمین دخول العطاء 

 طل

Post  Retendering Decision 
W

ebsite  /E-portal 
نشر إعادة الطرح على
 

 
البوابة اإللكترونیة وموقع الدائرة

 

Post Cancelation Decision 
W

ebsite  /E-portal 
نشر الغاء العطاء على 
 

البوابة اإللكترونیة وموقع الدائرة
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TC 

Phase 

S 

Process flow
 

External 
Institution 

N
o 

CPC 

 
Aw

arded bidder 
ص الفائز باالحالة

 المناق
 

Sign  the contract توقیع العقد           

Technical Report  

Ye 

Yes 

Letter of 
acceptance
ب القبول

 كتا
accept 

Initial Aw
ard Resolution - SSP 

اعالن اإلحالة المدئیة 
- 

ف
فترة توق

 

If its funded 

Final Aw
ard Resolution 

 قرار اإلحالة النھائیة 

13 

Procurem
ent M

ethod :O
pen Com

petitive Procurem
ent /Lim

ited Procurem
ent(O

ne –Envelope)  

O
ne-Envelope Procurem

ent - O
ffer Evaluation                                                                                      

عطاء ال
ف الواحد

مغل
: 

ض المالیة 
تقییم العرو

     

Financial/Com
bined 

Report-Aw
arded Bidder 

تقریر شامل 
)

مالي
/

فني 
 /(

مالي
 Financial/Com

bined 
Report-Aw

arded Bidder 
تقریر شامل 

 /
احالة للعطاء

 

N
o 

O
bjection 

 عدم ممانعة
Yes 

N
o 

b 

 
M

inister 
endorsem

ent 
صادقة معالي الوزیر

 م
 

Prepare the 
Contract 
 اعداد العقد

N
o O

bjection 
 عدم ممانعة

Perform
ance Bond 

  كفالة حسن التنفیذ
Bank ف

صر
 الم

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

 دائرةالعطاءات الحكومیة 
 الجھة المشتریة

Bidders  
صین

 المناق

External 
Institutions 

 المؤسسات الخارجیة

Start/End /Continue 
Post  

Get no objection  
صول على عدم ممانعة

 الح

O
bjection 
ض

إعترا
  

C 

Post aw
arding Result 

W
ebsite  /E-portal 

ت اإلحالة على
نشر معلوما

 
 

البوابة اإللكترونیة وموقع الدائرة
 



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

115

Phase 

S 

Process flow
 

External 
Institution 

E 

Receive Bids 
ض

 استالم العرو

O
pening 

session 
جلسة فتح 
ض

العرو
 

O
pening Technical  

Proposal 
 

ض الفنیة فقط
فتح العرو

 

Cancel the Bid  
Process 

 الغاء العطاء

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

N
 

Y 
Technical Com

m
ittee 

 تعیین لجنة فنیة

14 

Retendering Decision 
إعادة طرح
 

Funding Agency 
 الجھة المانحة

Beneficiary/Dem
anding 

Entity 
  

الطالبة 
/

الجھة المستفیدة
 

GTD 
Procuring Entity 

CPC 
 دائرةالعطاءات الحكومیة 

الجھة المشتریة
لجنة الشراء المركزیة 

 External institutions 
 المؤسسات الخارجیة

Extension  تمدید 

N
o O

bjection
 

عدم ممانعة
 

Get no objection  
صول على عدم ممانعة

 الح

N
 

N
 

M
inister Endorsem

ent  
صادقة الوزیر 

م
 

E 

Issue addendum
 

صدار ملحق 
 إ

W
ebsite   

 البوابة اإللكترونیة
 موقع الدائرة

Em
ail /fax 

البرید االلكنروني 
 /

س
 الفاك

addendum
 

 ملحق 
Prepare Bids  
ض

 تجھیز عرو

Repeat process  
 اعادة العملیة 

Start/End /Continue 
Post  

Procurem
ent M

ethod : O
pen Com

petitive Procurem
ent/Lim

ited Procurem
ent    

صة العامة 
المناق

 /
صة المحدودة 

المناق
 

Tow
- Envelope ( Technical- Financial )-  O

pening Session
 

صلین 
مغلفین منف

)
ض المالي

ف العر
ض الفني ومغل

ف العر
مغل

 (-
 

ض       
جلسة فتح العرو

   

Bank 
Bid Security

  

 تقدیم تأمین دخول العطاء

Bidders  
صین

 المناق

Request Bid Security 
ب تأمین دخول العطاء 

 طل

Post  Retendering Decision W
ebsite 

 /E-portal 
نشر إعادة الطرح على

 
 

البوابة اإللكترونیة وموقع الدائرة
 

Post Cancelation Decision 
W

ebsite  /E-portal 
نشر الغاء العطاء على 
 

البوابة اإللكترونیة وموقع الدائرة
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TC 

Phase 

S 

Procurem
ent M

ethod :O
pen Com

petitive Procurem
ents /Lim

ited Procurem
ents (Tw

o –Envelope) 
صة العامة 

المناق
 /

صة المحدودة 
المناق

)
صلین 

مغلفین منف
)

ض المالي
ف العر

ض الفني ومغل
ف العر

مغل
(( 

 

Process flow
 

External 
Institution 

Aquisition Request 

Technical  
Report- technically 

qualified list  
تقریر اللجنة الفنیة
/

القائمة المؤھلة
  

technically qualified list 
 القائمة الفنیة المؤھلة

N
o 

CPC 

O
bjection 
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Phase 
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TC 

Phase 

S 

Process flow
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20 

Acronym
s 

Full N
am

e 

GTD 
Governm

ent Tenders Departm
ent 

FA 
Funding Agency 

DE 
Dem

anding Entity 

BE 
Beneficiary Entity 

EP 
Electronic Portal 

CPC 
Central Procurem

ent Com
m

ittee 

TC 
Technical Com

m
ittee 

PQ
 

Pre Q
ualification 

RFEO
I 

Request for Expression of Interest 

EO
I 

Expression of Interest 

SSP 
Stand Still Period 
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العطاءات املرکزیة املحالة حسب مجاالت األشغال املختلفة مع عددها وقیمها (بامللیون دینار) لألعوام 
٢٠٢١،٢٠٢٠،٢٠١٩،٢٠١٨،٢٠١٧،٢٠١٦،٢٠١٥

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

العدد

القيمة

الطرق والنقل األبنيةاملجموع الكلي
والتعدين

األعمال
الكهروميكانيكية

واإلتصاالت

املياه والري 
 والصرف الصحي

والسدود

العددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددالقيمة

199.96152120.9111325.46190.32253.27182015

147.613496.11044.9130.6346142016

411.08255108.77130270.4164.235327.67662017

160.58967562881.678151.107321.804212018

284.936175137.362146126.7881414.04666.7492019

75.6926546.184520.822132.3926.352020

145.9668791.5815737.2342011.60765.54442021
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العطاءات املركزية املحالة خالل الفترة
من تاريخ 1/1/2021 الى تاريخ 31/12/2021

املناقص الفائز
قيمة االحالة 

بالدينار 
األردني

تاريخ اإلحالة اسم العطاء رقم العطاء الرقم

شركة اليف ابو نواس 
واوالده 2112211.80 21/1/2021

إستكمال أعمال العطاء املركزي رقم 
)2017/49( الخاص بإنشاء مدرسة 

الذهيبة الشرقية األساسية املختلطة /
محافظة العاصمة

2019/132" 
اعادة طرح" 1

شركة قعوار للطاقة 460098.46 8/2/2021 نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمسية يف مدينة الحسن للشباب 2     2020/11     اعادة طرح

شركة اتحاد 
املستشارين 

للهندسه والبيئة
216557.00 11/2/2021

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ ملشروع التقاطعات املرورية يف 

العاصمة عمان )تقاطع اإلرسال / الحرية 
وتقاطع مرج الحمام(

2020/38 3

شركة محمد جراد 
الطراونه واوالده 

ذ.م.م
1500843.73 17/2/2021 تنفيذ الجسر الخرساني للمركبات بالقرب 

من ميناء النفط يف العقبة 2020/59 4

"ائتاف شركة ميسر 
يوسف طه وشركاها/

روابي االردن 
 الصناعية

مع مؤسسة 
املهندس فتحي 

فرج اهلل للبناء 
واملقاوالت"

2025261.95 9/3/2021

"إنشاء واستكمال األبنية املدرسية 
 ورياض االطفال

 )منحة الصندوق السعودي للتنمية(
تنفيذ مدرسة باعون األساسية 

املختلطة/محافظة عجلون "

2020/30 5

ائتاف شركة محمود 
خالد وشركاه/الشركة 
النموذجية للهندسة 

والجسور مع شركة 
وائل الشنطي 

وشريكه/ مجموعة 
الشنطي الهندسية

1937008.79 2021/3/9

"إنشاء واستكمال األبنية املدرسية 
 ورياض االطفال

 )منحة الصندوق السعودي للتنمية(
تنفيذ مدرسة أم سرب األساسية 

املختلطة/محافظة املفرق"

2020/31 6

شركة سماح 
للمقاوالت ذ.م.م 1872757.88 2021/3/9

"إنشاء واستكمال األبنية املدرسية 
 ورياض االطفال

 )منحة الصندوق السعودي للتنمية(
تنفيذ مدرسة البركتين الثانوية للبنين/

محافظة جرش"

2020/32 7

شركة محمد الرواشدة 
وأوالده/ محمد 

الرواشدة واوالده 
للمقاوالت

1374257.54 2021/3/9

"إنشاء واستكمال األبنية املدرسية 
 ورياض االطفال

 )منحة الصندوق السعودي للتنمية (
تنفيذ مدرسة أم حماط األساسية 

للبنين/محافظة الكرك"

2020/33 8

شركة منصور عيسى 
العقايله وشركاه/ 

منصور عيسى 
العقايله وشركاه

2317341.25 2021/3/9

"إنشاء واستكمال األبنية املدرسية 
 ورياض االطفال

 )منحة الصندوق السعودي للتنمية (
تنفيذ مدرسة عبداهلل بن رواحة 

األساسية املختلطة/محافظة معان"

2020/34 9
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ائتاف شركة 
الزوايده والحنيطي 

ذ.م.م/ أردال 
للهندسة واملقاوالت 

مع مؤسسة 
جاما للهندسة 

واملقاوالت/محمد 
عزمي عبدالحميد 

داري مجاهد

2834085.51 2021/3/9

"إنشاء واستكمال األبنية املدرسية 
 ورياض االطفال

 )منحة الصندوق السعودي للتنمية (
تنفيذ مدرسة ميمونة بنت الحارث 

األساسية املختلطة/محافظة الطفيلة"

2020/35 10

شركة املستشار 
للهندسه 330000.00 2021/3/17

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ إلنشاء مركز املعارض واملؤتمرات 

العاملية/ معرض العمليات الخاصة 
SOFEX يف مطار امللك حسين الدولي- 

محافظة العقبة 

2020/69 11

شركة دار العمران 
للبنية التحتية 

والبيئة-مهندسون 
مستشارون

129000.00 2021/3/29

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 
إلعادة تصميم تقاطع املحطة وتقاطع 
املسلخ )مشروع حافات التردد السريع  

)عمان-الزرقاء(/الحزمة األولى(

2020/65 12

شركة عيسى 
حدادين وشركاه 

ذ.م.م
4756251.35 2021/3/31

استكمال تنفيذ مشروع تيليفريك 
عجلون منطقة الصوان التنموية/الجهة 

املستفيدة )املجموعة االردنية للمناطق 
الحرة واملناطق التنموية(

2021/1 13

شركة اسماعيل 
الهرش وشركاه/

مؤسسة اسماعيل 
للمقاوالت والصيانة

1698150.13 2021/3/31
تنفيذ مبنى اإلطفائية ومباني الخدمات 

املينائية يف ميناء العقبة الجديد/ 
محافظة العقبة

2020/57 14

 The Joint Venture
 of Aertec Solutions

 & Dar Al Omran
 Infrastructure and

Environment

191853.37 2021/4/22

 Consultancy Services for Feasibility
 Study for the Improvement of the

 Infrastructure, Operations and
 the Handling of Perishables at

 the Air Cargo Terminal of Queen
Alia International Airport Amman

2018/130 15

شركة املستقبل 
لاستشارات 

الهندسية والبيئية
289920.00 2021/4/22

اإلشراف ىلع تنفيذ جسر خرساني 
للمركبات بالقرب من ميناء النفط يف 

محافظة العقبة
2020/70 16

شركة شفيق العدوان 
وشركاه/العدوان 

للمقاوالت
8948508.00 2021/4/26

مشروع إنشاء محطة الطاقة لتوليد 
الطاقة الكهربائية بإستخدام الخايا 
الشمسية بقدرة )MW 20( )جامعة 

العلوم والتكنولوجيا(

2020/15 17

شركة االعمال العربيه 
للتعهدات ذ.م.م/ 

مؤسسة االعمال 
العربيه للتعهدات

1896260.20 2021/4/27 انشاء املبنى الذكي الخامس يف 
منطقة إربد التنموية /محافظة إربد 2021/4 18

ائتاف مؤسسة نائل 
حداد للمقاوالت 
االنشائية/نائل 

جميل عقيل حداد 
مع شركة االردنية 

للتكنولوجيا 
الهندسيه ذ.م.م

12953836.53 2021/4/27 تنفيذ مبنى محكمة استئناف عمان / 
محافظة العاصمة 2020/62 19

الصخرة املشرفة 
مهندسون 
مستشارون

758600.00 2021/4/27
االشراف ىلع تنفيذ مشروع مبنى 
محكمة استئناف عمان / محافظة 

العاصمة
2020/64 20

الصخره املشرفه 
مهندسون 
مستشارون

201900.00 2021/4/29
اإلشراف ىلع تنفيذ مبنى اإلطفائية 

ومباني الخدمات املينائية ومرافقه يف 
ميناء العقبة الجديد

2021/11 21
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شركة االعمال العربيه 
للتعهدات ذ.م.م/ 

مؤسسة االعمال 
العربيه للتعهدات

849950.00 2021/5/16 أعمال الصيانة والتصليحات يف مبنى 
املكتبة الوطنية 2021/17 22

شركة دار العمران 
للتخطيط والعمارة 

والهندسة
265850.00 2021/5/30

اإلشراف ىلع تنفيذ الحزمة الثانية 
من أعمال توسعة مطار امللك حسين 
الدولي-مناطق فرز األمتعة/محافظة 

العقبة

2021/14 23

شركة عيسى 
حدادين وشركاه 

ذ.م.م
10197304.87 2021/5/30 انشاء محكمة جنايات عمان / الجويدة 2020/61 24

مكتب التصميم 
البيئي لإلستشارات 

الهندسيه
655220.00 2021/5/30 االشراف ىلع تنفيذ مشروع محكمة 

جنايات عمان / الجويدة 2020/63 25

املكتب الهندسي 
االستشاري العاملي 898600.00 2021/6/5

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ الخاصة بمشروع املخطط 

الشمولي ومبنى املسافرين الجديد / 
مطار امللك حسين الدولي / محافظة 

العقبة

 2020/45 26

ائتاف شركة دار 
العمران للتخطيط 

والعمارة والهندسة 
مع مركز االستشارات 

الهندسية

203394.00 2021/6/16 مشروع تحديث وتطوير املخطط 
الشمولي االستراتيجي للبترا 2021/5 27

شركة )املسار 
املتحدة 

للكهروميكانيك 
ذ.م.م( 

1669434.75 2021/6/16 تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية 
/محافظة البلقاء 2020/39 28

شركة جميل ابو 
شريخ وشريكه/ وادي 

االردن للمقاوالت 
اإلنشائية

782833.43 2021/6/22

 إعادة تأهيل مدرج مطار عّمان املدني 
/ الحزمة األولى منطقة أمان املدرج 

RESA ومحطات الكهرباء الفرعية 
Substations

2021/9 29

شركة اتحاد 
املستشارين 

للهندسه والبيئة
102512.50 2021/6/23

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 
إلعادة تصميم تقاطع املسلخ مشروع 

حافات التردد السريع )عمان-الزرقاء(/ 
الحزمة األولى

2021/20 30

شركة سمير الكوز 
وشركاه/ سمير الكوز 
للهندسة واملقاوالت

529455.30 2021/7/18

إعادة إنشاء الساحة والطريق املؤدي 
من باب الشحن الشرقي إلى أجهزة الـ 

)X-RAY( ونقل وتركيب قبان ثابت 
للحموالت املحورية يف مركز حدود 

العمري

2021/27 31

شركة اتحاد 
املستشارين 

للهندسه والبيئة
46440.00 2021/7/26

اإلشراف ىلع مشروع إنشاء الساحة 
والطريق املؤدي من باب الشحن الشرقي 

إلى أجهزة الـ )X-RAY( ونقل وتركيب 
قبان ثابت للحموالت املحورية يف مركز 

حدود العمري

2021/33 32

شركة االعمال العربيه 
للتعهدات ذ.م.م/ 

مؤسسة االعمال 
العربيه للتعهدات

4476879.01 2021/8/1
تنفيذ الحزمة الثانية من أعمال توسعة 
مطار امللك حسين الدولي-مناطق فرز 

األمتعة/محافظة العقبة
2021/13 33

شركة اسماعيل 
الهرش وشركاه/ 

مؤسسة اسماعيل 
للمقاوالت والصيانة

1138436.20 2021/8/17 إنشاء مركز صحي العقبة الشامل /
محافظة العقبة / مشاريع الامركزية 2021/30 34
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شركة عماد أبو أصبع 
وشريكه 661032.26 2021/8/26 إنشاء إضافات صفية ملدرسة املرجم 

الثانوية للبنات/محافظة عجلون 2021/31 35

شركة اسماعيل 
الهرش وشركاه/ 

مؤسسة اسماعيل 
للمقاوالت والصيانة

3183507.20 2021/8/28 مشروع إنشاء قاعات تدريسية يف كلية 
عجلون الجامعية/ محافظة عجلون 2021/26 36

شركة مكتب جمال 
الشخشير لاستشارات 

الهندسية وتخطيط 
املدن

189100.00 2021/8/28

اإلشراف ىلع مشروع إنشاء قاعات 
تدريسية يف كلية عجلون ومشروع 

تأهيل وصيانة املبنى اإلداري يف كلية 
عجلون الجامعية

2021/35 37

شركة احمد حيمور 
وشركاه ذ.م.م 3790443.73 2021/8/28 تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف 

لطريق القسطل- الشحن الجوي 2021/25 38

شركة مجموعة 
املوقع للخدمات 
وحفر اآلبار ذ.م.م

1389591.08 2021/8/28  DAIR ALLA( مشروع تقييم آبار دير عا
)WELLS ASSESSMENT

 2020/56" 
)اعادة طرح(" 39

شركة العربية الدولية 
لانشاءات واملقاوالت 

ذ.م.م
11300000.00 2021/9/7 أعمال إنشاء طريق حدودي ىلع 

الواجهة الشرقية - معبر الكرامة-عنازة 2021/28 40

 TECHNIP
ENERGIES 766564.00 2021/9/7

 Request for Proposals Preliminary
 and Engineering Studies

Preparation Aqapa City Gas
2020/8 41

شركة محمود خالد 
وشركاه/ الشركة 

النموذجية للهندسة 
والجسور

1846646.32 2021/9/14 تنفيذ الحديقة البيئية – تال 
الفوسفات/ محافظة الزرقاء 2021/48 42

شركة البعد الثالث 
للمقاوالت االنشائية 

ذ.م.م
708343.47 2021/9/20

استكمال أعمال العطاء )2019/100( 
الخاص بإنشاء إضافات صفية ملدرسة 

راجب الثانوية للبنات /محافظة عجلون
2021/44 43

شركة حسين النسور 
وشريكته 492323.40 2021/9/20

"إستكمال أعمال العطاء رقم 7/
 مبادرة/2020 الخاص بإنشاء

مركز املنار للتنمية الفكرية/الشونة 
 الجنوبية

)مشاريع املبادرات امللكية السامية("

2021/32 44

شركة البعد الثالث 
للمقاوالت االنشائية 

ذ.م.م
544454.13 2021/9/27

مشروع استكمال أعمال العطاء رقم 
)2019/99( الخاص بإنشاء مدرسة خديجة 

بنت خويلد األساسية املختلطة / 
محافظة عجلون )مشاريع الامركزية(

2021/45 45

شركة املستشار 
للهندسة 110200.00 2021/9/27

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق 
العطاء لتوريد وتركيب نظام تفريغ 

الحبوب السائبة مباشرة للتوسعة الثانية 
يف مجمع صوامع الجويده /محافظة 

العاصمة

2021/21 46

شركة دار العمران 
للبنية التحتية 

والبيئة-مهندسون 
مستشارون

53700.00 2021/10/9 اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 
لطريق كفرنجة / وادي الطواحين 2021/41 47

شركة الجبيل 
للمقاوالت اإلنشائية 

ذ.م.م( 
1613339.79 2021/10/9 إنشاء مبنى دائرة األحوال املدنية 

والجوازات / محافظة املفرق 2021/36 48
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شركة القيصر 
للمقاوالت االنشائية 

ذ.م.م
1417000.00 2021/10/9

تنفيذ مدرسة املأمونية الوسطى 
األساسية املختلطة / محافظة مادبا 

)مشاريع الامركزية(
2021/46 49

شركة نصر ارشيدات 
وأوالده 1478000.00 2021/10/12

تنفيذ املشروع الخاص بتصميم وتنفيذ 
محطة معالجة مياه ابار الوالة والهيدان/
مادبا باستخدام وحدات الترشيح الفائق 
)ULTRA FILTRATION-UP( باألغشية

2021/29 50

شركة املستقبل 
لاستشارات 

الهندسية والبيئية
192080.00 2021/10/21

اإلشراف ىلع تنفيذ عطاء تحسين 
وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق 

القسطل-الشحن الجوي
2021/40 51

شركة حيمور ابناء عم 
وشريكهم ذ.م.م 3534696.00 2021/10/26 إنشاء طريق صرفا / األغوار )الجزء األول ( 2021/64 52

شركة محمد خلف 
ابراهيم الطراونه 

واوالده/ محمد خلف 
ابراهيم الطراونه 
واوالده للمقاوالت

966780.00 2021/10/26 استكمال تنفيذ جزء من طريق كثربا /
األغوار )خلطات و رصفة ( 2021/63 53

شركة محمد العيدي 
واوالده ذ.م.م 922569.60 2021/10/26 تنفيذ إنارة مدخل محافظة الكرك /

الطرق الصحراوي 2021/61 54

شركة االئتاف 
لاستشارات 

الهندسية
56600.00 2021/11/4

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ إلنشاء وتوسعة وتحديث مراكز 

صحية/املجموعة األولى
2021/58 55

شركة اتحاد 
املستشارين 

للهندسة والبيئة
157375.00 2021/11/4

مشروع إعداد الدراسات والتصاميم 
الهندسية ووثائق عطاء التنفيذ إلنشاء 

وحدة ترخيص وتخليص املركبات داخل 
مدينة العقبة

2021/39 56

شركة االئتاف 
لاستشارات 

الهندسية
118300.00 2021/11/15

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ ملشروع إنشاء مبنى جديد لفرع 

البنك املركزي يف مدينة إربد
2021/6 57

ركن االردن 
لاستشارات 

الهندسيه
256540.00 2021/11/15 اإلشراف ىلع إنشاء مبنى دائرة األحوال 

املدنية والجوازات / محافظة املفرق 2021/70 58

شركة ناصر عيسى 
العقايله وشركاه 1691763.74 2021/11/15

مشروع تنفيذ مدرسة ام عمارة األساسية 
املختلطة محافظة معان )مشاريع 

الامركزية(
2021/3 59

مكتب املهندس 
علي ابو عنزه 45600.00 2021/11/23

االشراف ىلع مشاريع التنفيذ الخاصة 
باالضافات الصفية )مدرسة سما الروسان 

ومدرسة الرفيد الثانوية للبنات/محافظة 
إربد(

2021/50 60

دار التخطيط 
لاستشارات 

الهندسية
55060.00 2021/11/23

االشراف ىلع مشاريع التنفيذ الخاصة 
باالضافات الصفية )مدرسة روضة األميرة 
يسمة ومدرسة الدفيانة الثانوية للبنات 

/ محافظة املفرق(

2021/51 61

شركة مكتب جمال 
الشخشير لاستشارات 

الهندسية وتخطيط 
املدن

87948.74 2021/11/23
إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 

التنفيذ إلنشاء مدارس جديدة يف 
محافظة البلقاء

2021/52 62

مؤسسة الطراونه 
الهندسية 55984.00 2021/11/23

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ إلنشاء مدارس جديدة يف 

محافظة الكرك
2021/53 63
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شركة االمارة 
للمقاوالت االنشائية 

ذ.م.م
698755.91 2021/11/23

مشروع إنشاء مركز صحي العرين األولي/
حمام الشموط/محافظة العاصمة 

)مشاريع الامركزية(
2021/68 64

شركة القيصر 
للمقاوالت االنشائية 

ذ.م.م
400050.00 2021/11/28

إنشاء إضافات صفية ملدرسة سما 
الروسان الثانوية للبنين ومدرسة الرفيد 

الثانوية للبنات /محافظة اربد
2021/54 65

شركة سليمان الحوري 
وشريكته/التكوير 

للهندسة واملقاوالت
411057.40 2021/11/28

إنشاء إضافات صفية ملدرسة روضة 
األميرة بسمة األساسية ومدرسة الدفيانة 

الثانوية للبنات / املفرق
2021/55 66

شركة ركن االردن 
لاستشارات 

الهندسيه
157650.00 2021/11/28

اإلشراف ىلع إنشاء مدرسة املامونية 
الوسطى األساسية املختلطة / محافظة 

مأدبا
2021/71 67

مكتب العارضه 
للمقاوالت/ معروف 

حسن القاسم 
الغنانيم

2177104.90 2021/11/28 تأهيل مركز حدود جابر 2021/38 68

 The joint venture
 of )ILF Consulting

 Engineers )Jordan(
 with ILF Consulting

 Engineers
)Germany

317183.25 2021/11/21

Assessment of the safety of 
Ammonia Handling, Storage Tanks, 
Distribution Systems and the 
Related Manufacturing Facilities 
operation

2021/60 69

 The joint venture of
)AHT Group AG-
 Leader & Dorsch

 International
 Consultants

 GmbH-Partner(
 with Sub

 consultants
 )MIRRA, Jordan
 & ECO Consult,

))Jordan

1007419.20 2021/12/12

Request for Proposals/ Adaptation 
to Climate Change II )Accompany-
ing Measures(/ )BMZ No.: 2018 70 
286(/KfW Procurement number: 
504234/ Consultancy for Accom-
panying Measures/Technical As-
sistance to Water User Authorities/
Jordan Valley

2019/66 70

شركة العربية الدولية 
لانشاءات واملقاوالت 

ذ.م.م
3360000.00 2021/12/12 إنشاء مدرسة عسكرية أساسية يف 

الغباوي / محافظة الزرقاء 2021/99 71

شركة االئتاف 
لاستشارات 

الهندسية
42260.00 2021/12/19

إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء 
التنفيذ إلنشاء مبنى قصر عدل شرعي 

اربد
2021/59 72

شركة العروبة 
للكسارات واملقاوالت 

ذ.م.م
6731369.50 2021/12/21 توسعة طريق مثلث النعيمة / بلعما / 

الزرقاء )املرحلة األولى( 2021/66 73

شركة املهندس 
للعمارة واالستشارات 115970.00 2021/12/26

اإلشراف ىلع إنشاء مدرسة أم السماق 
الشمالي األساسية للبنين / محافظة 

العاصمة
2021/81 74

شركة نصر ارشيدات 
واوالده ذ.م.م 797806.30 2021/12/26 تنفيذ مدرسة تاع العلي األساسية 

للبنين / محافظة العاصمة 2021/84 75

شركة أبو شريخ 
للطرق والحفريات/ 
أبو شريخ للمقاوالت

747290.00 2021/12/22 تنفيذ توسعة جسر الخالدية 2021/47 76
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شركة دار العمران 
للبنية التحتية 

والبيئة – مهندسون 
مستشارون

121602.80 2021/12/26 اإلشراف ىلع أعمال تنفيذ توسعة جسر 
الخالدية / الجزء ) 2-ب ( 2021/65 77

شركة عبد املعطي 
محمد فاضل وشركاه 927073.74 2021/12/26 تنفيذ مدرسة أم السماق الشمالي 

األساسية / بنين / محافظة العاصمة 2021/82 78

شركة سدين االردنية 
للمقاوالت واالعمال 

االنشائية ذ.م.م
5435201.20 2021/12/26

انشاء مبنى مركز األبحاث والدراسات 
وحفظ املقتنيات األثرية بموقع 

نويجيس/ محافظة العاصمة
2021/37 79

شركة مكتب جمال 
الشخشير لاستشارات 

الهندسية وتخطيط 
املدن

109080.00 2021/12/26
اإلشراف ىلع مشروع تنفيذ مدرسة 

تاع العلي األساسية للبنين / محافظة 
العاصمة

2021/80 80

مؤسسة كمال تيم 
للمقاوالت/ كمال 

عبداهلل تيم الحسن
191855.00 2021/12/26

تجهيز قاعات االجتماعات واملدرج 
ملبنى ديوان املحاسبة بأنظمة صوتية 

/ مرئية
2021/78 81

شركة سدين االردنية 
للمقاوالت واالعمال 

االنشائية ذ.م.م
6189314.38 2021/12/27

تنفيذ إستكمال توسعة القسم السريري 
ملبنى كلية طب األسنان يف الجامعة 

األردنية تكملة العطاء رقم 132/2015 
املطروح من خال دائرة العطاءات 

املركزية يف الجامعة األردنية املمول 
من صندوق أبو ظبي للتنمية

2021/23 82

شركة حسان الكوز 
وشريكه/ حسان 

الكوز وأوالده
3829950.00 2021/12/28 انشاء طريق صرفا /األغوار الجزء الثاني 2021/94 83

شركة االعمار 
للمقاوالت ذ.م.م 
/ مكتب االعمار 

مهندسون مقاولون

2307624.00 2021/12/28
تنفيذ مشروع توسعة وتحديث قسم 

اإلسعاف والطوارئ يف مستشفى األمير 
حسين /محافظة البلقاء

2020/68 84

شركة فتحي 
الرواشدة وشركاه / 

املؤسسة االقليمية 
للتعهدات العامة

1310047.95 2021/12/28 تنفيذ مبنى محافظة العقبة وسكن 
املحافظ / محافظة العقبة 2021/73 85

شركة دارة عمان 
العربية للهندسة 162218.00 2021/12/28

اإلشراف ىلع مشروع تنفيذ مبنى 
محافظة العقبة وسكن املحافظ / 

محافظة العقبة
83/2021 86

 شركة منصور 
دعابس ومهند 
شاهين / الجائز 

للمقاوالت اإلنشائية

112350.50 2021/12/30 صيانة وإعادة تأهيل مبنى ديوان 
املحاسبة / محافظة العاصمة 79/2021 87

87 عدد العطاءات

145966790.024 املجموع )دينار أردني(



الفصل الخامس

مقدمي الخدمات الفنية المصنفين 
حسب المجال والفئة
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أعداد مقدمي الخدمات الفنية لعام 2021

56 تجديد التصنيف 

2 تجديد التصنيف مع تعديل / إضافة / شطب مجال 

2 تصنيف ألول مرة

60 املجموع الكلي

أعداد مقدمي الخدمات الفنية املصنفين حسب املجال

مجاالت األبنية والطرق واملياه الصرف الصحي

املجموع
الفئات

املجال
الثالثة الثانية االولى)ب( االولى )أ(

34 0 6 5 23 األبنية

11 0 1 0 10 الطرق

14 1 0 0 13 املياه والصرف صحي

مجالي فحص املواد واستطالع املوقع 

املجموع
الفئات

املجال
الثالثة الثانية االولى)ب( االولى )أ(

11 0 0 9 2 فحوصات املواد

8 0 1 4 3 استطاع املوقع
 

مجالي البيئة والكهروميكانيك

املجموع
الفئات

التخصص املجال
الثانية االولى

13 1 12 البيئة البيئة

1 0 1 الكهروميكانيك الكهروميكانيك
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عدد مقدمي الخدمات الفنیة املصنفین لدى دائرة العطاءات الحکومیة
  خالل عام ٢٠٢١

البیئةاستطالع املوقعفحص املواد
الهندسة

الکهرومیکانیكاملتخصصة
املیاه

األبنیةالطرقوالصرف الصحي

األولی

الثانیة

الثالثة

مجال الهندسة املتخصصة

املجموع
الفئات

التخصص املجال
الثانية االولى

9 0 9

عماره األبنية - الهندسة 
اإلنشائية - تخطيط 

املدن - الهندسة 
اإلدارية - تصميم داخلي

الهندسة املتخصصة

أعداد مقدمي الخدمة الفنية املصنفين يف كافة املجاالت لعام 2021

املجموع الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى املجال

34 0 6 28 األبنية

11 0 1 10 الطرق

14 1 0 13 املياه والصرف الصحي

1 0 0 1 الكهروميكانيك

9 0 0 9 الهندسة املتخصصة

13 0 1 12 البيئة

8 0 1 7 استطاع املوقع

11 0 0 11 فحص املواد
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مقدمي الخدمات الفنية املصنفين
 حسب املجال والفئة لعام 2021

مجال األبنية
العدد الكلي )23(                                                                                       الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

شركة بيطار مهندسون مستشارون ذ.م.م29

شركة املكتب الهندسي االستشاري العاملي ذ.م.م313

شركة  طال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية417

شركة خالد البوريني ومشاركوه للتصميم والدراسات / الدار العربيه للهندسه520

وهيب اسحق ميخائيل مدانات / وهيب مدانات مهندسون استشاريون624

شركة االئتاف لاستشارات الهندسيه ذ.م.م725

شركة األوائل لاستشارات الفنية و الهندسية ذ.م.م / صبح لاستشارات الهندسية826

شركة ركن الهندسة927

شركة سيجما مهندسون مستشارون ذ.م.م1029

شركة املستشار للهندسة 1139

شركة إتحاد املستشارين للهندسة والبيئة ذ.م.م1242

شركة العايد والغزاوي/ الصخرة املشرفة مهندسون مستشارون1371

شركة نجيب غنما وشركاه ذ.م.م /  ركن االردن لاستشارات الهندسيه1491

مكتب التصميم البيئي لاستشارات الهندسية1594

شركة مكتب جمال الشخشير لاستشارات الهندسية وتخطيط املدن ذ.م.م16100

الباحة لاستشارات الهندسية17150

الناصر مهندسون استشاريون18168

فارس جميل ابراهيم بقاعين / مكتب فارس بقاعين الهندسي19172

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية20175

مؤسسة الطراونه الهندسيه21177

شركة عصام عيتاني وشركاه / سمات لاستشارات الهندسية22188

شركة أرابتك جردانة للبيئة املبنية ذ.م.م23189
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        مجال األبنية
العدد الكلي )5(                                                                                       الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة خالد عبدالرحمن سماره وشركاه ذ.م.م / مؤسسة منار مهندسون ومستشارون123

مكتب املهندس علي أبو عنزة296

شركة الخريس والعاصي لاستشارات الهندسية ذ.م.م / دار التخطيط لاستشارات الهندسية3109

شركة وسكرتشيان واملصري ذ.م.م / مكتب ديران ومصري )مهندسون مستشارون(4114

شركة داره عمان العربيه للهندسه ذ.م.م5154

مجال األبنية
العدد الكلي )6(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة الجذور للهندسه ذ.م.م / مؤسسة الجذور للهندسه1102

شركة مازن شاكر املهتدي وشركاه / املختصون للتصميم الهندسي2166

شركة السراي الكبير للتصميم واالستشارات الهندسية ذ.م.م3179

شركة املهندس للعمارة الحديثة واالستشارات ذ.م.م4182

شركة امتار الهندسية ذ.م.م5193

شركة احمد نبهان وشريكه / مكتب اإلطار الهندسي6196

مجال طرق
العدد الكلي )10(                                                                                      الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة املكتب الهندسي االستشاري العاملي ذ.م.م113

شركة  طال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية217

شركة االئتاف لاستشارات الهندسيه ذ.م.م325

شركة سيجما مهندسون مستشارون ذ.م.م429

شركة املستشار للهندسة 539

شركة مركز االستشارات الهندسيه640

شركة اتحاد املستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م742

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون8162

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية9175

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة ذ.م.م10189
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مجال طرق
العدد الكلي )1(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة ركن الهندسة127

مجال املياه والصرف الصحي
العدد الكلي )13(                                                                                        الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة املكتب الهندسي االستشاري العاملي ذ.م.م113

شركة  طال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة "األردن" للتصميم واإلستشارات الفنية217

شركة خالد البوريني ومشاركوه للتصميم والدراسات / الدار العربيه للهندسه320

شركة االئتاف لاستشارات الهندسيه ذ.م.م425

شركة ركن الهندسة527

شركة سيجما مهندسون مستشارون ذ.م.م629

شركة املستشار للهندسة 739

شركة مركز االستشارات الهندسيه840

شركة اتحاد املستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م942

شركة الشرق لاستشارات والتصاميم الهندسية ذ.م.م10159

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون11162

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية12175

شركة ارابتك جردانه للمياه والبيئه ذ.م.م13190
  

املياه والصرف الصحي
العدد الكلي )1(                                                                                            الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة األوائل لاستشارات الفنية و الهندسية ذ.م.م / صبح لاستشارات الهندسية126

مجال الكهروميكانيك
العدد الكلي )1(                                                                                             الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة العامه لاستشارات الهندسيه ذ.م.م1165
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مجال البيئة
العدد الكلي )12(                                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة  طال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة “األردن” للتصميم واإلستشارات الفنية117

شركة خالد البوريني ومشاركوه للتصميم والدراسات / الدار العربيه للهندسه220

شركة سيجما مهندسون مستشارون ذ.م.م329

شركة املستشار للهندسة 439

شركة اتحاد املستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م542

مكتب الشامل للهندسه6129

شركة االتجاهات الجديده لاستشارات ذ.م.م7147

شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون8162

الروابي الستشارات البيئة والطاقة9157

شركة املستقبل لاستشارات الهندسية والبيئية10175

شركة أرابتك جردانة للمياه والبيئة ذ.م.م11190

شركة البدائل املستدامة لاستشارات البيئية12192

 
مجال البيئة

العدد الكلي )1(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة اللبدي وحمدان / حمى الستشارات البيئة واإلدارة1174

مجال الهندسة املتخصصة / عمارة األبنية
العدد الكلي )1(                                                                                        الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة فارس زرو وفارس عبد الرحمن  خليل ذ.م.م1161

مجال الهندسة املتخصصة / عمارة األبنية
العدد الكلي )2(                                                                                    الفئة األولى)ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

مكتب عماد الدباس الهندسي1194

مكتب زكي سيد احمد الهندسي2186
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مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة االنشائية
العدد الكلي )2(                                                                                      الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

نزيه تيسير سليمان القاق / القاق مهندسون مستشارون1187

شركة اساس للهندسه ذ.م.م2191

  
مجال الهندسة املتخصصة / تخطيط املدن

العدد الكلي )3(                                                                                             الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

شركة سيجما مهندسون مستشارون ذ.م.م229

شركة اتحاد املستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م342

مجال الهندسة املتخصصة / تصميم داخلي
العدد الكلي )1(                                                                                              الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة الناصر مهندسون استشاريون ذ.م.م / الناصر وشركاه مهندسون استشاريون1168
 
 

مجال الهندسة املتخصصة / الهندسة اإلدارية
العدد الكلي )1(                                                                                              الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة11

مجال فحص املواد
العدد الكلي )2(                                                                                         الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة املركز العربي للدراسات الهندسية ذ.م.م / عّمان11002

شركة املركز العربي للدراسات الهندسية ذ.م.م / العقبة21040

    
العدد الكلي )9(                                                                                       الفئة األولى )ب(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

عدنان سليمان بدران وشريكه /إربد 11004
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شركة املركز الدولي للدراسات الهندسية الجيولوجية / انور سامه طميزه وشريكه /عّمان21006

هاني احمد عواد كراسنه / مكتب كراسنه الهندسي /إربد31013

شركة علي والبرق وعبدالهادي والقطاطشه/ مختبرات االردن الفنيه الهندسيه / عّمان41016

شركة املختبرات الهندسيه الحديثه ذ.م.م / عّمان51017

شركة اسعيد والصرايره / مختبرات الجنوب الهندسيه لفحص التربه / الكرك61019

مكتب املحور الهندسي للدراسات / عّمان71020

مركز الجسر العربي للدراسات الهندسية / عّمان81037

شركة الكورنثي لاستشارات الهندسية ذ.م.م / عّمان91038

مجال استطاع املوقع

العدد الكلي )3(                                                                                        الفئة األولى )أ(

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة املركز العربي للدراسات الهندسية ذ.م.م / عّمان11002

شركة املركز الدولي للدراسات الهندسية الجيولوجية / انور سامه طميزه وشريكه /عّمان21006

شركة مسبار االردن لاستشارات الجيوهندسية ذ.م.م/ عّمان31039

العدد الكلي )4(                                                                    الفئة األولى )ب(
 رقم التسلسل

اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة علي والبرق وعبدالهادي والقطاطشه/ مختبرات االردن الفنيه الهندسيه / عّمان11016

شركة اسعيد والصرايره / مختبرات الجنوب الهندسيه لفحص التربه / الكرك21019

مكتب املحور الهندسي للدراسات / عّمان31020

مركز الجسر العربي للدراسات الهندسية / عّمان41037

العدد الكلي )1(                                                                                       الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم مقدمي الخدمات الفنية  التصنيف

شركة املختبرات الهندسيه الحديثه ذ.م.م / عّمان11017





الفصل السادس

المقاولون المرخصون
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• أعداد املقاولين املرخصين يف عام 2021: 314 مؤسسة / شركة
• الشركات االجنبية التي حصلت ىلع قرار ترخيص يف عام 2021

قيمة املشروع  اسم املشروعاسم الشركة
بالدينار االردني

الشركة اإلمارتية بالكتريك جلف 
ليمتد

تنفيذ محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية 
باستطاعة )5( ميغاواط يف منطقة املزهر/

محافظة العقبة ملنفعة سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة

2,848,424.15

الشركة اإلمارتية بالكتريك جلف 
ليمتد

تنفيذ محطة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية 
باستطاعة )15( ميغاواط يف منطقة املزهر/
محافظة العقبة ملنفعة دائرة املخابرات 

العامة

8,663,064.29

إيلك املساهمة لانشاءات 
والتعهدات والصناعة والتجارة

مشروع إنشاء محطة الضخ الرئيسية ملصانع 
60,150,000شركة البوتاس العربية

الكترومونتاج س.أ

مشروع انشاء خط النقل الكهربائي )132 ك.ف( 
لربط محطة معان الجديدة بمحطة الحسينية 
الشمسية وربط محطة الرامة )132 ك.ف( مع 
الخط القائم سويمة-أريحا )132 ك.ف( يف 

منطقة الرامة(

1,264,545.42

سيبكو
النشاءات الطاقة الكهربائية  ال 

تي دي

مشروع طاقة شمسية بقدرة )24( ميجا واط 
يف منطقة الديسي لصالح وزارة املياه والري/

سلطة املياه
17,225,040

شركة ميتيو اوفر سيز ليمتد

مشروع التغير املناخي يف قطاع الصرف 
الصحي املرحلة الثانية والخاص بإعادة تأهيل 

ورفع القدرة االستيعابية ملحطتي تنقية وسط 
اربد)فوعره( ووادي العرب)دوقره( عطاء رقم 

)2019/27/اشغال خاصة(

42,559,004.59

132710078.45املجموع
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2021 1641 411 422 406 114
2020 1678 394 420 404 101
2019 1635 378 407 348 87
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املقاولين املصنفين حسب االختصاص
املجال ابنية

تخصص اعمال ديكور

العدد الكلي )6(                                                                                            الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت1156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت2207

شركة حبش - دير للمقاوالت ذ.م.م3219

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م4449

شركة ضرار الصرايره واوالده /ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات5574

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م6748

تخصص اعمال ديكور
العدد الكلي )9(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات167

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه2459

شركة شمسي  الشركسي وشريكه / شركس للمقاوالت االنشائية31136

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت41295

شركة شركة دار عمان للديكور ذ.م.م51366

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م.61706

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م72746

شركة الناصر  للمقاوالت ذ.م.م.82881

شركة اركان للمقاوالت ذ.م.م93093

تخصص األبنية الجاهزة
العدد الكلي )3(                                                                                          الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م1149

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة2277

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ . م . م /صبري فرح الدوليه31539
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تخصص األبنية الجاهزة
العدد الكلي )1(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركةمحمد اسماعيل محمود وشريكه / القناديل الهندسية للمقاوالت11935

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )87(                                                                                         الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة علي كريم وولده / علي كريم لانشاءات11

شركة محمد الرواشدة واوالده / محمد الرواشده واوالده للمقاوالت211

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م314

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م.416

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ.م.م517

شركة الوطنية لانشاءات ذ.م.م623

مؤسسة طحاينه للتعهدات / شركة محمد طحاينه وشركاه724

 مسنات للهندسة والتعهدات855

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة962

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م1070

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات1172

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.1276

شركة االنشاءات الفنية العربية1384

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة1494

شركة كود للمقاوالت والتنمية ذ . م . م .15105

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م16115

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.17144

شركة املشاريع املتحدة18155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت19156

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت20179

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه21181

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م22185

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت23207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء24210

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ . م . م25211
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة جرف للتعهدات ذ م م26216

شركة حبش - دير للمقاوالت ذ.م.م27219

شركة املشاريع الهندسية ذ . م . م28228

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م29233

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت30274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(31275

شركة حسين مقدادي وشريكه ذ.م.م32287

شركة الجود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م33313

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م34357

شركة ورثة خليل اسحق محمد الفاخوري - مؤسسة سند للتعهدات العامة35376

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / شركة ورثة محمود علي محمود حموده 36423

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة37426

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م38449

شركة عمون للمقاوالت ذ. م.م.39452

شركة الشاعر للتعهدات العامة40453

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه41459

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .42472

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت / فتحي محمد جبر فرج اهلل 43572

شركة ضرار الصرايره واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات44574

شركة اسماعيل الهرش وشركاه / مؤسسة اسماعيل للمقاوالت والصيانة45601

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م46624

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات / شركة الطعاني وشديفات47633

شركة عاطف وفارس وماجدة قعوار / مؤسسة قعوار للبناء واملقاوالت48669

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م49748

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م50756

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور51786

شركة االعمار للمقاوالت  ذ . م . م / مكتب األعمار مهندسون مقاولون52790

شركة انس العناني وشركاه53795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م54819

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م55823

شركة حمد القيسي واوالده56876

شركة سالم خميس املغاربة واوالده / العقد للمقاوالت57904
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ . م . م58906

شركةيوسف احمد البستنجي واخيه ذ . م . م59972

شركة اوميغا للمقاوالت ذ . م . م601050

شركة الساكت واللوزي / الساكت واللوزي للمقاوالت611121

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية( ذ.م.م /مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية621137

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد631148

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م641158

شركة الحواري للمقاوالت ذ.م.م651191

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م / مؤسسة املهندس ايمن الخضيري للمقاوالت661317

جهشان للهندسة واملقاوالت / شركة برفيليوس جهشان ذ . م . م671362

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة681384

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م691411

شركة مؤسسة صبري فرح الدولية ذ . م . م /صبري فرح الدوليه701539

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك711650

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م721704

شركة سماح للمقاوالت ذ. م. م731763

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه741775

مؤسسة الطف للمقاوالت / باسم فخري عوض ابو طالب751784

شركة درويش بسيسو و شركاه761826

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م772013

شركة محمد يوسف احمد القاموق وشريكه / القاموق للمقاوالت اإلنشائية782157

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م792235

شركة عوض داود الطراونة وشركاه ذ . م . م802380

شركة عزمي الزريقات و شركاه812386

شركة اوتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م822553

شركة االنباط العرب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م832593

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ . م . م843070

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية853292

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م863390

شركة موسى عطيه القيسي وشركاه874269
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تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )70(                                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه138

شركة ابو حليمة اخوان239

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة يغمور وشركاه للهندسة واملقاوالت / مؤسسة الرام للمقاوالت465

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت573

شركة الحديثة لانشاءات املدنية ذ . م . م6103

شركة محمد الدردساوي واوالده للمقاوالت7127

شركة سلواني للتجارة والتعهدات8137

الشركة الحديثة للتعهدات الهندسية ذ . م . م9171

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت10243

شركة الكركي للتعهدات11259

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م12292

املؤسسة العربية االردنية للمقاوالت / شركة حمارنة للتعهدات العامة13330

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين واملحاربين القدماء14342

مؤسسة سمير حصوه للتعهدات واإلسكان15368

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م16404

املؤسسة العربية لتكنولوجيا االنشاءات - شركة عماد االدلبي وشركاه17483

شركة خلدون شيخ االرض وشركاه18498

مؤسسة عبد اهلل خليفه للهندسة واملقاوالت / عبد اهلل ثلجي عبد اهلل محمد خليفه19512

بشرى للهندسة واملقاوالت / شركة عمر غازي عبابنه وشركاه20553

شركة ثيودور الدير ومشاركوه /املؤسسة البحرانية للصيانة واملقاوالت21595

مؤسسة ابو حجله للمقاوالت العامه / سامي هاني يوسف ابو حجله22648

شركة احمد سليم عطيه الطراونه وشركاه/ مؤسسة العهد للمقاوالت23658

مكتب عميره للهندسة واالنشاءات/شركة محمد صاح الدين عميره وشركاه24699

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى25727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان26740

شركة محمد احمد اللوزي واوالده / مؤسسة االيمان للمقاوالت27741

شركة علي بركات واوالده / مؤسسة بركات للمقاوالت28804

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية29818

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده / محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده للمقاوالت30831

شركة ماهر الجاغوب وكمال عطيات/ مؤسسة الجاغوب لانشاءات31849
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة القلعة للمقاوالت / شركة خالد ابو نواس وشريكته32853

مؤسسة زياد الحجاج للمقاوالت اإلنشائية / زياد محمد حمدان الحجاج33891

شركة ورثة امجد املدانات  / االقواس الهندسية للمقاوالت34947

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة35958

مؤسسة ابو ارشيد للمقاوالت/ محمود محمود محمد ابو ارشيد36971

املؤسسة العصرية لانظمة االنشائية / هاني نهار ميخائيل السمارنة371022

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم الحسن381025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عوده الشقارين391093

شركة فايز الجندي وشركاه / فايز الجندي للمقاوالت401109

مؤسسة صحاري للمقاوالت/ شركة سامي مدروس وشريكه ذ.م.م411119

شركة صالح احمد الطراونة واوالده421289

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت431295

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م441334

شركة الروضة العربية املتحدة للمقاوالت ذ . م . م451379

شركة رامي زيادين وشركاه / رامي  زيادين وشركاه للمقاوالت461416

املؤسسة االقليمية للتعهدات العامة / شركة فتحي الرواشده وشركاه471476

شركة الحجة وهاها  ذ.م.م  / مؤسسة سبتي للمقاوالت481502

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت -  زايد محمود عبد الرحمن زايد491525

مؤسسة طارق ابو شهاب للمقاوالت / طارق خليل محمد ابو شهاب501684

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكفعبد الرزاق خليل ابو حجر511694

شركة هشام مراد وشركاه / الرفيق لابنية واملقاوالت العامة521695

شركة مخلد املجالي وشريكه / مؤسسة الريف للمقاوالت531708

شركة عبد املعطي محمد فاضل وشركاه541796

شركة داوود والزواوي / التقنية املتجددة للمقاوالت551872

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت561896

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية572019

مؤسسة علي خليفه للمقاوالت / علي احمد صالح خليفه582091

شركة طارق وليث املاضي / ليث ماضي للهندسة والتعهدات592203

شركة الانهائية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م602258

شركة يوسف داود محمد وشريكه ذ . م . م612333

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه622358

شركة خالد البستنجي وشركاه ذ.م.م632382
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة امكان للمشاريع واالنشاءات املتعددة ذ.م.م2892 64

شركة الجبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3003 65

شركة املجد للمقاوالت ذ.م.م663005

شركة املتخصصة االولى للمقاوالت ذ.م.م673132

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م683498

شركة احمد موسى العزه وشركاه / العزه للمقاوالت693574

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م703969

تخصص انشاء ابنية
العدد الكلي )123(                                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الصاح للمقاوالت الهندسية / شركة نبيل طوقان وشركاه125

شركة سامركو للتعهدات العامة236

مؤسسة سمور لابنية واملقاوالت / احمد خميس عمر سمور337

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م475

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م.578

مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة/شركة كمال ابو صوفة واخوانه690

شركة الوشاحي للتعهدات7102

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م8118

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م9149

 شركة عيسى بوشه وشركاه - مؤسسة بوشه للمقاوالت10161

مكتب املهندس عبد الرزاق كلبونه للمقاوالت / عبد الرزاقعاء الدين عبد الرزاق كلبونه11252

شركة  ابناء عبد اهلل الحوراني12253

شركة اليف ابو نواس واوالده13257

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م14262

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات15268

مؤسسة بشار الهندسية للمقاوالت/جمال كامل عزيز خليل16269

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه17306

شركة سامح مدانات وشركاه - شركة سامح  للتعهدات18308

شركة ورثة احمد سليم الطراونة19324

املؤسسة املعمارية للمقاوالت / شركة عبد الحكيم راجح جوده السكايف وشركاه20328

شركة فراس يوسف الشرايري وشريكته21339
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م22349

شركة محمد راجي العبويني وشريكه23352

مؤسسة الخليج للمقاوالت /عبداملنعم محمد سعيد حمدان24360

مؤسسة لبيب للمقاوالت/موفق عبدالحميد لبيب لبيب25382

شركة ماجد احمد املحاميد وشركاه26396

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م27403

شركة زعمط للمقاوالت العامة28438

مؤسسة محمد ابراهيم كريم الطراونة / محمد ابراهيم كريم الطراونة29439

مؤسسة "محمد يعقوب" صاح للمقاوالت / " محمد يعقوب" اسحق يعقوب صاح30519

شركة محمد الداني وشركاه31561

شركة احمد بدهان الرواشدة واوالده32598

شركة جمال محمد ابو شندي وشريكه33625

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه34647

شركة موسى جيوسي وشركاه35692

مؤسسة االوراس للمقاوالت االنشائية / شركة عدنان العسعس واوالده36728

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة37787

مؤسسة الحسام للتعهدات العامة /توفيق ابراهيم سليمان ابو محفوظ38834

شركة محمد السيد احمد وشركاه39838

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت / بسام موسى مصطفى فرحان40854

شركة السوقي اخوان للمقاوالت ذ.م.م41855

شركة واصف هال عميش وشريكه / البركة للمقاوالت42857

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم43859

مؤسسة فتحي نمر للمقاوالت / فتحي عبد العفو احمد نمر44862

عبود للمقاوالت االنشائية / شركة "محمد أمين "  بني نصر وشركاه45912

مؤسسة امليادين للمقاوالت / شركة ناصر ورائد العسعس للمقاوالت46929

شركة موسى حمود الطراونه واوالده / موسى حمود الطراونه واوالده للمقاوالت االنشائية47937

شركة سمير خشان وشركاه47985

مؤسسة الرواد للهندسة واملقاوالت - شركة نجاد النابلسي وخالد الزعباوي48988

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد481006

شركة االنجاز الهندسي للبناء ذ م م491008

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل501013

مؤسسة سامي الحايف للمقاوالت / سامي محمد عيسى الحايف511051

سكينه للمقاوالت / شركة احمد مصطفى  الطراونة وشركاه521105

شركة شمسي  الشركسي وشريكه / شركس للمقاوالت االنشائية531136

شركة عماد الجندي وشركاه / مؤسسة الجندي للعزل والصيانة541159



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

165

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية551174

مؤسسة الهديل للمقاوالت / جميل محمد خليل سامه561186

مؤسسة املهندس عمر محمد مناصرة للمقاوالت االنشائية /عمر محمد رجاء املناصرة571193

شركة رشدي عبدالواحد ومحمود عنايه/مؤسسة املدار الهندسية للمقاوالت581237

شركة نادر و اميل البرقان / البرقان للمقاوالت591284

شركة املجموعه الفنيه للهندسه والصيانه ذ . م . م601285

شركة السيف للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م.611375

شركة ورثة ديب عيسى محمود اشلق / مؤسسة اشلق للتعهدات621385

مؤسسة االعمدة للمقاوالت الهندسية / محمد سمير محمد علي جعاره631402

شركة محمد البشير وشريكه / التكاملية للمقاوالت االنشائية641427

 شامي وحياري للمقاوالت االنشائية/ شركة شامي وحياري651428

مؤسسة إتحاد املهندسين للهندسة واالنشاءات/ شركة رائد ومحمد القطامين661483

شركة ابراهيم وأوس حامد / السعيد للبناء واملقاوالت671500

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عوده سليمان الشوبكي681521

التوأم الصاعد للمقاوالت االنشائية/ شركة سالم الضمور وشركاه691530

مؤسسة جمال عبد العزيز النجار للهندسة واملقاوالت / جمال عبد العزيز حسن النجار701558

شركة يوسف الذنيبات وشركاه711574

شركة الوجدان للمقاوالت ذ.م.م721627

مؤسسة طناطره للمقاوالت / جال تحسين رشيد طناطرة731651

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م741673

البتراء للمقاوالت االنشائية / شركة محسن ومحمد حسين ابو عبيد751700

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة / صبري عبد اهلل محمود حسين761705

شركة الندوة للمقاوالت ذ.م.م.771706

شركة انظمة املباني املتطورة للمقاوالت ذ.م.م761710

شركة االعمار الفنية املحدودة ذ.م.م771735

مؤسسة احمد محمود ابراهيم خضرو للهندسة واملقاوالت781747

مؤسسة عبد الحكيم خطاب للمقاوالت االنشائية / عبد الحكيم حامد احمد خطاب791798

شركة الرفايعه للهندسة واملقاوالت / شركة ماهر محمد الرفايعه وخالد وليد الغايني801860

مؤسسة ايمن زياده للمقاوالت االنشائية / ايمن يونس سلمان زياده811873

شركة االنوار للمقاوالت / شركة عبد اهلل املعابره واوالده821878

شركة صاح الحسني ودالل الحسني / باب العامود للهندسة واملقاوالت831883

شركة ديبا لانشاءات ذ . م . م841918

مؤسسة محمد صالح للمقاوالت  / محمد خير سليم محمود ابو حسين851938

شركة وليد خلف وشريكه / سيبال للمقاوالت861945

شركة رائد الصايغ وسليمان الشجراوي / النبأ للمقاوالت االنشائية871961
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة طارق الكسواني وشركاه / ريماس للهندسة واملقاوالت881983

شركة السباعية للمقاوالت  ذ . م . م .891986

شركة ايمن الكساسبة وشركاه / التاج الذهبي للمقاوالت االنشائية901995

شركة االوابين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م911996

شركة سالم الصويص ورامي ابو حجله922122

شركة صخر الكلوب وشريكه / الطيف للمقاوالت االنشائية932194

شركة اراده للمقاوالت ذ . م . م942202

مؤسسة رمزي زبانه للمقاوالت  / رمزي فؤاد جورج زبانه952252

شركة يزيد الصرايرة وشركاه / الفج للمقاوالت االنشائية962269

شركة المار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م / طريق االسناد للمقاوالت972310

شركة ايمن احمد وشريكه982398

شركة توفيق ومحمود الطراونة992411

مؤسسة عبد الحافظ للمقاوالت االنشائية / عماد حسين يوسف عبد الحافظ1002415

شركة فراغات للمقاوالت ذ . م . م1012446

شركة ايا لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م1022458

مؤسسة محمد حسن حمدان لابنية واملقاوالت / محمد حسن عطا حمدان1032482

شركة خالد صقر واحمد خريسات / خريسات وصقر الهندسية للمقاوالت1042500

شركة توليدو للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1052525

شركة باب الحاره للمقاوالت ذ.م.م1062613

شركة التحدي للمقاوالت العامة ذ. م. م1072618

شركة الهندسة الوصفية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1082644

شركة الشيار لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م1092686

شركة الداعمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1102725

شركة محمد عبد الجليل الكساسبه وشريكه / محمد الكساسبة للمقاوالت االنشائية1112925

شركة ارنون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1122965

شركة سليمان الحوري وشريكته / التكوير للهندسة واملقاوالت1133072

شركة القيصر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1143185

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية1153310

شركة موندو لانشاءات1163439

شركة مشاريع عمان للمقاوالت ذ.م.م1173476

شركة البعد الثالث للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1183499

شركة فواز محمد الدردساوي وشريكه1193613

مؤسسة رأفت الجعفري للمقاوالت االنشائية / رأفت عبد الوهاب ابراهيم الجعفري1203871

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه1214062
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الساحل للمقاوالت  ذ م م1224198

شركة املدد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1234295

 
تخصص انشاء ابنية

العدد الكلي )803(                                                                                        الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد محمود ربيع وشركاه110

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيكية / أحمد سالم حسان الشخاتره212

شركة يونس محمد ابو نواس وشركاه318

البوصله للهندسة واالنشاءات / انور سليم سعيد حسونه421

شركة وائل الشنطي وشريكه/مجموعة الشنطي الهندسية546

شركة نجيب عمارين وشركاه للتعهدات695

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده798

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م8143

مكتب صباح  ابو ضحيه للتعهدات / صباح فالح سليمان ابو ضحية9168

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م10184

شركة محمد فضالة وشركاه11188

مؤسسة العهود للهندسة واملقاوالت / خالد عبد الرزاق عبدالكريم ابو العثم12201

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه13223

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات14236

شركة محمد عبد الرحيم العمري وشركاه15244

شركة عبد الكريم النسور وشريكه / مكتب النسور للتعهدات16254

شركة ادريس البيايضه واوالده / ادريس البيايضة و أوالده17260

شركة النوايسة للتعهدات18310

شركة احمد محمد املعابره وشركاه19311

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعوري20325

مؤسسة الشايب للمقاوالت / سامي رباح ابراهيم الشايب21354

مكتب محمد عبد اهلل املهتدي للتعهدات / محمد عبد اهلل سامه املهتدي22391

شركة ابراهيم كريشان وشريكه23407

نسر الشمال للمقاوالت االنشائية - شركة اكرم حداد وشريكه24411

شركة فرح الربضي وشركاه25436

كرزون للتعهدات العامة / شركة وليد الكرزون وشريكه26456

مؤسسة حسان زريقات للمقاوالت االنشائية / حسان يعقوب صبح زريقات27463

مؤسسة عبد املجيد الحوامده للمقاوالت / عبد املجيد عبد الرحيم عبد الرحمن الحوامدة28486
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مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / هيثم موسى ذياب النعيمات29487

مؤسسة سميح ابو شيخه للمقاوالت / سميح محمد عيسى ابو شيخه30491

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات31493

مؤسسة عبد القادر حسين البستنجي / عبد القادر حسين عبدالقادر البستنجي32531

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد الخاروف وجمال الشوابكة33536

شركة مد اهلل الطراونة وشركاه34544

مؤسسة محمد علي مناصره للمقاوالت االنشائية / محمد علي ياسين موسى مناصره35548

مؤسسة عان للمقاوالت / شركة فاح وجمال الهليل36565

شركة يوسف الطراونة واوالده / يوسف عبداهلل الطراونة واوالده للمقاوالت37568

مؤسسة ليمار للمقاوالت االنشائية / احمد محمد ابراهيم بني ياسين38588

مكتب زلطة للتعهدات / سمير محمد احمد عوده39599

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م40616

مؤسسة غسان الذنيبات للتعهدات / غسان عبد الكريم محمدالذنيبات41631

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت42665

الحكمة للمقاوالت االنشائية  / راتب هويمل محمد السبايله43671

مؤسسة عدنان للمقاوالت/ امجد جريس طعيمة الغيشان44708

مؤسسة الفلق للمقاوالت االنشائية - حسن فياض محمد صبحا45723

شركة ابو صيام للتعهدات46725

شركة عاطف الخشمان وشريكه47726

مؤسسة النور للهندسة واملقاوالت االنشائيه / شركة اسامة ابو القرن وشركاه48744

شركة امجد الطراونة وشريكه /الطريق السهل للمقاوالت االنشائية49752

مؤسسة ابو حمره للتعهدات / حسن احمد سلمان ابو حمره50753

شركة رسمي ومحمد الطراونة وشريكتهم /  شيحان للتعهدات51759

مؤسسة جمعه ابو هيكل الهندسية52761

مؤسسة التعاون للمقاوالت / مروان »محمد خير« بورللي نغوي53766

مؤسسة الركن للتعهدات/ شركة هزاع الطراونة وشريكه54781

مؤسسة الخالد للمقاوالت االنشائية / شركة الطراونة والرعود55789

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت / مازن علي محمد حجازي56828

شركة الحويان والقسوس / الحويان والقسوس للمقاوالت اإلنشائية57840

شركة فيصل القروم وشريكه58869

مؤسسة الفرقان للمقاوالت / احمد خالد الدوخي الفول59925

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م60928

شركة عمر ابو حليمه وأوالده61939

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده62956

مؤسسة سلسبيا للمقاوالت االنشائية / جهاد فضيل نهار طناشات63962
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شركة غسان ناصر سمور وشريكه / شركة تجهيز االبنية للمقاوالت االنشائية64963

شركة محمد ياسر وشريكه / " محمد ياسر " واياد عوض اهلل للمقاوالت65975

 شركة خالد اسماعيل العمايره وشريكه/مؤسسة بان للهندسه و املقاوالت66995

شركة مخلص املعايطه وشركاه / مؤسسة مخلص املعايطه للمقاوالت67997

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت681026

مكتب املهندس محمود الشباطات للمقاوالت / محمود لطفي محمود الشباطات691029

مؤسسة بيشاور للمقاوالت / شركة فرحان حداد وشركاه701043

شركة علي وعاطف القضاة711048

مجموعة الناصر الفنية للمقاوالت / عبد الحكيم ناصر احمدغانم721056

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونه للمقاوالت731058

شركة كوكبا للمقاوالت ذ . م . م741066

مؤسسة الشادي للمقاوالت االنشائية/ ضيغم سلمان سالم القسوس751079

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه761127

الشموس للمقاوالت االنشائية / شركة خالد اسعيد وشريكته771140

شركة نورس القصير وشريكه781150

املجد العربي للمقاوالت / شركة عبد وعوض791152

شركة عماد ورائد زريقات801177

شركة الرمال للهندسة واملقاوالت ذ.م.م.811189

شركة الزعبيه والحمارنه821205

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان831211

 شركة محمد القرعان وعامر خريشة / مؤسسة النرجس للمقاوالت841212

شركة رياض ملبز وشريكه/العادل للمقاوالت851218

مؤسسة ابو الحاج للمقاوالت االنشائية/ سعود خليل محمد ابو الحاج861226

شركة جودت الزيادين وشركاه / جودت الزيادين للمقاوالت االنشائية871238

شركة خليل وخالد عيسى العقايلة / خليل وخالد عيسى العقايله للمقاوالت881239

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت / نضال مجول اليف نصيرات891244

مؤسسة حازم للمقاوالت - خضر حسن حسين عباس السلمان901245

شركة جال عبد الهادي وشركاه / مؤسسة اسوار االردن للمقاوالت911261

مؤسسة خالد ابو الرب للمقاوالت االنشائية / خالد امين محمد ابو الرب921267

شركة الرماح للتعهدات ذ.م.م931273

جبال رم للمقاوالت االنشائيه / محمود ابراهيم  خالد الصرايره941275

مؤسسة ابو حرب للمقاوالت/ وليد احمد عبد القادر ابو حرب951278

مؤسسة العمران للمقاوالت االنشائية / عمر محمد عبد الرحمن منصور961283

شركة يوسف خاطر وشريكته971302
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الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه981311

مؤسسة عويد للمقاوالت االنشائية / أحمد عويد أحمد الطراونة991321

شركة اليف غنيم الطراونة وشريكه / الحا للمقاوالت االنشائية1001324

شركة مبارك محمود الذنيبات وشركاه1011325

شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده1021333

مؤسسة يوسف عبدالوهاب الطراونه للمقاوالت / يوسف عبد الوهاب اعتيق الطراونة1031339

شركة علي الردايده وشركاه1041409

مؤسسة اسامه برغل للمقاوالت / اسامة ابراهيم محمد برغل1051410

شركة عارف حماد وشريكه / مؤسسة العابد للبناء واملقاوالت1061445

شركة فتحي صقر وشركاه / الورقاء لاسكان واملقاوالت1071458

مؤسسة الشبول للمقاوالت /  وليد أحمد حسين الشبول1081460

مكة للمقاوالت االنشائية / شركة محمد مصطفى اللوزي وشريكه1091474

مؤسسة التضامن للمقاوالت / صاح الدين محمد سالم عسكري1101486

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق1111487

شركة محمد ابو الرب وشريكته1121498

شركة شوكات حمارنه وشركاه1131512

شركة رضوان ابو سيف و شريكته / مؤسسة جراسيا للمقاوالت1141522

مؤسسة افاق للمقاوالت / شركة جمال الكواليت وشريكه1151526

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه1161551

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة صاح نزال وعلي الحسن1171559

مؤسسة مأمون عوض للمقاوالت / مأمون محمد ابراهيم عوض1181573

 العنود للمقاوالت / شركة كرادشه والحمارنه1191577

شركة ربيع ومهند الطوال / مؤسسة الطوال للمقاوالت1201582

شركة صالح عليان مرزوق زيادات وشركاه1211592

مؤسسة وحيد حماد للمقاوالت / وحيد مصطفى محمد حماد1221593

شركة محمد عواد عبد اهلل العبويني وشركاه1231597

بال عارف مصطفى ابو رعد / مؤسسة املوئل للمقاوالت1241602

شركة عماد جرادات وشركاه / افنان للمقاوالت االنشائية1251611

شركة محمد تحسين مباركة وشركاه1261614

مؤسسة النبل للمقاوالت - شركة نبيل حسين محمد الحوراني وشريكه1271623

مؤسسة ابو غيدا للمقاوالت / شركة ثابت ووليد ابو غيدا1281640

مؤسسة املجد الدوليه للمقاوالت الهندسية / شركة ماهر غنام وشريكه1291643

شركة زهدي و وجيه كنعان1301644

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية1311649

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل1321657
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مؤسسة يبنا للمقاوالت االنشائية / شركة صاح ابو عبيد وشريكته1331658

مكتب ارزاق مهندسون مقاولون /محمد امين عمر سمور1341659

مؤسسة الرموز للمقاوالت / نصر محمد سالم عسكري1351670

مؤسسة الكفاءة للمقاوالت /"محمد غياث" شفيق كامل الطباع1361671

مؤسسة سميرات للمقاوالت االنشائية / ناجي موسى عوض السميرات1371681

مؤسسة ايمن الحياري للمقاوالت / ايمن عبد الكريم عبد القادر الحياري1381683

مؤسسة احمد بدويه / احمد محمد مصطفى بدويه1391685

مؤسسة مازن االشقر للمقاوالت االنشائية / مازن سليم علي خضر االشقر1401693

شركة حسين النسور وشريكته1411698

شركة مصباح حلمي الرشق وشريكه / شركة الهاني للمقاوالت1421699

مؤسسة رحال للهندسة واملقاوالت / صاح محمود صالح رحال1431711

ابو غزالة للصيانة واملقاوالت / خالد حيدر فارس ابو غزالة1441725

شركة عبد الرحمن ضمره وشركاه1451728

شركة ورثة احمد عارف العبويني1461731

شركة باسل محمد يوسف عليان وشريكه / املباني املتحدة للمقاوالت1471733

شركة محمود عبد اهلل وشركاه / محمود عبد اهلل وشركاه للمقاوالت1481734

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت1491736

شركة توفيق ابراهيم وشركاه1501744

مؤسسة مازن سامة للمقاوالت / مازن جمال محمد سامة1511756

مؤسسة الفاتح للمقاوالت االنشائيه / سميح احمد مفلح عواوده1521773

مؤسسة سيرين للهندسة واملقاوالت / احمد عبد الكريم علي عربيات1531783

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكريم عواد الشديفات1541788

شركة ايهاب و مصعب رباح / محمد عزمي للمقاوالت1551799

الجامعة للمقاوالت / شركة مفيد الشقيري و شركاه1561801

شركة وجيه وعمر سامه وشريكهم / الصمود للمقاوالت1571802

شركة بسام يونس وشريكته1581804

شركة ماجد الدراويش وشريكه1591819

شركة محمود السخنيني وشريكه1601828

شركة املنافذ للمشاريع الهندسية ذ . م . م1611829

شركة حسام الدين الصغير وشريكه / عبر العالم للمقاوالت االنشائية1621837

شركة " يحيى الدين" الفتياني ومحمود روزه / الرسالة للمقاوالت1631838

شركة انس الجعافره وشركاه1641842

شركة عامر حداد وشركاه / املهنيه للمقاوالت1651845

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1661850

شركة خزاعي وشريكه1671853
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ايمن خير للمقاوالت/ شركة ايمن خير وشريكه1681859

شركة محمد املبيضين وشركاه / محمد املبيضين وشركاه للمقاوالت1691861

مؤسسة فضل هنانده للمقاوالت / فضل محمد علي هنانده1701864

املميز للمقاوالت / شركة فراس دويكات وعدلي الكوافحه1711865

شركة الهدف للمواد الهندسية املتخصصة ذ.م.م.1721868

شركة جورج سالم حبش وشريكه1731874

مؤسسة راشد للمقاوالت / محمد حرب عيسى الحوامده1741884

مؤسسة جبور عويس للمقاوالت االنشائية / جبور سامي جبور عويس1751890

شركة محمد شرف وعماد شرف / ابواب الخير للمقاوالت االنشائية1761893

شركة حسن السعايده وشركاه1771898

شركة ابراهيم نبهان و شركاه / نبهان وشركاه للمقاوالت االنشائية1781916

شركة محمد خليل القيسي وأوالده1791922

شركة ممدوح الجازي وشريكه / تال الجنوب للمقاوالت االنشائية1801926

مؤسسة هيثم املدانات للهندسة واملقاوالت / هيثم نبيه سالم املدانات1811940

شركة منير الخليلي وشركاه1821942

شركة تحه غوش وصوبر / صوبر للمقاوالت االنشائية1831960

مؤسسة خليل صدقي للمقاوالت االنشائية / خليل صدقي محمود ابو حسين1841963

شركة البناء املستديم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / اعمدة السماء للمقاوالت االنشائية1851968

مؤسسة ديسا لابنية واملقاوالت/حسن خليل عبد الكريم الديسي1861969

شركة التوازن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1871975

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه / وكيله للمقاوالت1881981

شركة مهند املهيرات وشريكته1891984

مؤسسة جمال البزمليط الهندسية للمقاوالت / جمال محمد هايل موسى البزمليط1901988

شركة ذياب صقور وشركاه / منار العمران العاملية لانشاءات1911994

شركة احمد الضمور وشركاه / الزهد للمقاوالت1922000

شركة يزيد محمد عطيه الزغايبه / إنجاز للمقاوالت االنشائية1932007

شركة انس الذنيبات وشريكته1942022

شركة الطراونه وشريكته1952030

شركة داهود محمد دلقموني وشركاه/ الفضل للمقاوالت االنشائية1962044

الصحابة للمقاوالت االنشائية / شركة احمد ابو سمره وشريكه1972047

شركة مجدي قموه وشريكه / سوسنة املحبة للمقاوالت1982048

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه1992060

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك2002065

مؤسسة ملا للمقاوالت / عبد العزيز عبد اهلل علي العربيات2012068
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 محمد توفيق علي  ابو عين / اغادير للمقاوالت االنشائية2022072

شركة عدوان والدسوقي2032073

مؤسسة اعجاز للمقاوالت االنشائية / محمد إبراهيم محمد القرعان2042080

ابو الضبعات للمقاوالت االنشائية / شركة عيسى ابو الضبعات وشركاه2052082

رياض عيد عبد الرحمن عثمان / رياض عثمان2062090

شركة نضال الحوراني وشركه2072098

شركة حداد والقاسم / حداد والقاسم للمقاوالت2082099

شركة االفق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م .2092104

مؤسسة عويس للهندسة واملقاوالت / مخائيل فؤاد مخائيل عويس2102108

مؤسسة صاح غنام للمقاوالت االنشائية / صاح رزق علي غنام2112110

شركة احمد املرايات وشركاه / روابي الطفيلة للمقاوالت2122112

بوابة الغد للمقاوالت االنشائية / منصور احمد محمد البرديني2132118

علي احمد محمود الشولي / الشولي للمقاوالت االنشائية2142121

مؤسسة حجاوي للمقاوالت / فايز خليل حسين دعاس2152123

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه2162124

شركة عدنان ياسين وشركاه2172128

مؤسسة النهيل للمقاوالت / نبيل اكرم راجي سلوم2182132

شركة بسام وهدان وشركاه / عالم املجد للمقاوالت االنشائية2192138

مؤسسة مدماك للمقاوالت / خالد ابراهيم صالح الزريقات2202145

مؤسسة " محمد فواز " الحلواني للمقاوالت / " محمد فواز" عبد الرحيم ربيع الحلواني2212154

با حدود للمقاوالت االنشائية / محمد عواد حسن عقايله2222155

شركة نائل الحويطات وشركاه / الحويطات للمقاوالت االنشائية2232158

شركة سمير الحصان وشريكته / سمير الحصان للمقاوالت2242161

شركة جاسم ابو اغا وشريكته / االوشال للمقاوالت االنشائية2252162

مؤسسة سعاده زاهده للمقاوالت االنشائية / سعاده عمر رسمي زاهده2262164

شركة مروان حوامدة و فاروق ابو ربيعة و عبد اهلل العجارمة / الكد العاملية لانشاءات2272172

شركة وائل و محمود الشريف2282173

شركة طارق العوران وايهاب القرعان/شركة املازن للمقاوالت االنشائية2292175

شركة هام السحب للمقاوالت االنشائية / شركة نزار الحوامده و شركاه2302177

شركة سامة العبيات واوالده2312182

شركة الجناح الذهبي للمقاوالت ذ . م . م2322189

شركة يوسف عميره وشركاه2332193

مؤسسة عاطف سالم للمقاوالت االنشائية / عاطف سالم جضعان السويلمين2342199
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مؤسسة الناجحون للمقاوالت / شركة صالح والقزعه2352201

تكايا للمقاوالت االنشائية / حكم " محمد حكمت " طالب االشهب2362204

شركة املحترفون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2372211

شركة اسماعيل عمرو واوالده / اسماعيل محمد سامة عمرو للمقاوالت االنشائية2382216

مؤسسة حسن عبد اهلل الهمشري للمقاوالت / حسن عبد اهلل محمد الهمشري2392217

شركة ابراهيم زبانه وشريكه / مؤسسة ابراهيم زبانه الهندسية2402218

مؤسسة مضر ملحم للمقاوالت االنشائية / حمدان ملحم2412223

مؤسسة سمرقند للمقاوالت / عبد السام سامي عبد اهلل الخاروف2422233

الهندسة الفنية للتعهدات / نضال علي مفلح داود2432234

مؤسسة الداللشه للمقاوالت االنشائية / صابر صالح سلمان الداللشه2442241

شركة رمزي القطاونة وشريكته / االلفية الثالثة للهندسة واملقاوالت2452257

شركة درايه للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2462263

مؤسسة سائد استيتيه للمقاوالت / سائد اكرم مصطفى استيتيه2472264

شركة ارسان عبد الفتاح عيسى ابو مطر وشركاه / الشراع للمقاوالت2482266

مؤسسة حسام فاخوري للمقاوالت / حسام عدنان عبد الكريم فاخوري2492273

شركة االصاح للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2502275

شركة وليد فيصل املجالي وشريكه / سيران للمقاوالت اإلنشائية2512278

مؤسسة  وليد الهوامله للمقاوالت /وليد مطير خضير الهوامله2522284

شركة خالد محمد القاضي وشركائه ذ.م. م2532285

شركة عبد اهلل زوانه وشركاه / عبداهلل زوانه وشركاه للمقاوالت2542293

شركة ) السواعد للمقاوالت االنشائية ( ذ . م . م2552299

شركة محمود الرواحنه وشريكه2562301

شركة امجد الطراونة وشريكته2572306

مؤسسة زياد سامة للمقاوالت2582315

مؤسسة مأمون داود للمقاوالت / مأمون مصطفى اسماعيل داود2592317

شركة علي العبيسي البوايزه وشركاه2602318

شركة السهل للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2612322

مؤسسة عبد الفتاح الغنمه للمقاوالت / عبد الفتاح اكرم عبد الفتاح الغنمه2622336

مؤسسة االشهب للمقاوالت / كمال سليم عبد املعطي االشهب2632339

مؤسسة احمد عليوات للمقاوالت / احمد محمد حسن عليوات2642347

شركة صالح الفضول وشركاه / الناب الذهبي للمقاوالت2652352

شركة عزت محمد وزكي ابو طير2662353
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شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م2672360

شركة ميسلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / شبابيك للمقاوالت االنشائية2682365

شركة هاشم وزياد حسين الهندي / الهندي للمقاوالت العامة2692367

شركة معاويه املدادحة ورائد الطراونة2702372

شركة احمد مطاربه وشريكته / البلوي للمقاوالت2712374

شركة مناسيب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2722375

شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م2732360

شركة ميسلون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / شبابيك للمقاوالت االنشائية2742365

شركة هاشم وزياد حسين الهندي / الهندي للمقاوالت العامة2752367

شركة معاويه املدادحة ورائد الطراونة2762372

شركة احمد مطاربه وشريكته / البلوي للمقاوالت2772374

شركة مناسيب للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2782375

شركة جمال ابو كيوان وشريكته2792383

شركة االنشاءات الخاصة ذ.م.م2802385

اغصان للمقاوالت االنشائية / خالد محمود محمد عبد النبي2812392

شركة املصور للمقاوالت ذ . م . م2822396

شركة مرقه وشريكته2832397

شركة احمد ابو قطيش وشريكه2842405

شركة جمال حسن وشركاه / يالو للمقاوالت االنشائية2852413

شركة ابو الفضل شهاب وشريكه2862420

مؤسسة ابراهيم امللكاوي للمقاوالت / ابراهيم محمود احمدامللكاوي2872424

شركة االضواء للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2882425

شركة اوسكار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م2892430

مؤسسة االشبال للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم محمد كليب2902433

شركة خالد زعبي وشريكه / خالد سليم زعبي وشريكه للمقاوالت2912435

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربه/ابراهيم خميس مزعل املغاربة2922437

مؤسسة جهاد الصويص للمقاوالت / جهاد عبد الكريم رشيد الصويص2932440

شركة السلعوس ويحيى2942448

شركة موسى السعدي وهيثم محمد / موسى السعدي للمقاوالت االنشائية2952452

تشكيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة هاني وايمن رواشده2962454

مؤسسة العسولي للمقاوالت / اسامة مصطفى زكي العسولي2972457

شركة باسل الضمور وشريكه2982459
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الحامديه للمقاوالت / علي محمد علي ابو نواس2992460

شركة االنشاءات العربية اللبنانيه ذ . م . م3002461

شركة الحلحولي و الطراونة3012464

شركة امل الطراونة وشريكها / شاطيء العقبة للمقاوالت3022466

مؤسسة ابراهيم محمد الطراونة للمقاوالت / ابراهيم محمد سليمان الطراونة3032468

شركة القاضي ونصر3042477

جمال دعمس للمقاوالت / جمال خليل محمد دعمس3052487

شركة الحفر للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3062506

شركة احمد عياصره وشريكه / ابناء منصور عياصره للمقاوالت3072509

شركة محمود رخيص الطراونة وشريكه / سدام للمقاوالت االنشائية3082510

 املثابه للمقاوالت / وليد كامل مصطفى برهوم3092511

فراس ابو خلف للمقاوالت / فراس حسين ابراهيم ابو خلف3102512

شركة قاموق وناصر3112515

شركة الحجيج والتين / بريمان للمقاوالت االنشائية3122528

مؤسسة محمد املهيرات للمقاوالت / محمد حسين مرشد املهيرات3132535

بني عبيد للمقاوالت / شركة ابراهيم بهجت الخضاونه وشركاه3142544

شركة املقاول للتعهدات ذ . م . م3152549

شركة سمير عايد النوافله وشريكه / الخربة للمقاوالت االنشائية3162551

شركة االنماء الهندسية للتعهدات3172561

مؤسسة االساس للمقاوالت / وضاح عماد جريس كرادشه3182563

شركة تسكين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3192565

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده3202574

شركة ايمن املناصير وطارق عقرباوي3212579

شركة سليمان ذياب سامه النعيمات واوالده /الدسره للمقاوالت االنشائية3222589

شركة الشموع للمقاوالت ذ . م . م3232591

شركة زايد حرب ابو نواس وشركاه / الصواب للمقاوالت االنشائية3242595

شركة عماد الفريجات وشركاه / الطفيلة للمقاوالت االنشائية3252602

مؤسسة رياض ابو تايه للمقاوالت / رياض سعيد اسعد ابو تايه3262608

مؤسسة احمد خضر موسى دوايمه للمقاوالت / احمد خضر موسى دوايمه3272620

مؤسسة محمد النابلسي للمقاوالت االنشائية / محمد محمد علي النابلسي3282624

شركة بال الشافعي وشركاه / بال الشافعي وشركاه للمقاوالت3292625

شركة الفريد للمقاوالت االنشائية ذ . م . م3302632
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شركة مواكب للمقاوالت ذ.م.م / مواكب التقدم للمقاوالت3312633

شركة وائل عواده وشركاه3322635

شركة جمال ابو نواس واوالده3332639

شركة محمد سامة املحاميد وشريكه / الشواهد االردنية للمقاوالت3342642

مؤسسة دغش للمقاوالت / بسام محمد محمود دغش3352652

شركة سيسيليا للمقاوالت ذ.م.م / سراب للمقاوالت االنشائية3362653

شركة بهاء القيسي وشريكه3372654

اللؤلؤ املكنون للمقاوالت االنشائية / شركة زاهي الفقيه وشريكه3382660

شركة انور املناصير وناهض عكلوك/ انور املناصير وناهض للمقاوالت االنشائية3392662

مؤسسة زهير حازوق الهندسية للمقاوالت / زهير فخري اسعد حازوق3402667

معاذ سماره للمقاوالت / معاذ احمد محمود سماره3412673

 شركة رياض العميريين وشركاه/العروض للمقاوالت االنشائية3422675

شركة رامي بلوط و شريكه3432681

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م3442688

شركة املبادئ الهندسية ذ . م . م3452697

شركة ابراهيم يوسف يعقوب يعقوب وشركاه /التفاصيل للمقاوالت االنشائيه3462708

مؤسسة راتب الخفش للهندسة واملقاوالت االنشائية / راتب احمد راتب الخفش3472713

شركة امجد عارف العبادي وولده / الحصانه للمقاوالت3482714

شركة ماجد سماره وشريكته3492715

شركة محمد عمرو و شريكه / املكعب للمقاوالت االنشائية3502720

شركة العراقة للمقاوالت ذ.م.م3512724

شركة الحجون للمقاوالت االنشائية ذ . م .م3522739

مؤسسة فواز الحديدي للمقاوالت / فواز فؤاد عبد الكريم الحديدي3532740

شركة غازي الزيدانين وشريكته3542744

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م3552746

ممرات للمقاوالت االنشائية / نضال مأمون خليل حؤبش3562751

شركة خالد عطون وشريكه / خالد عطون للمقاوالت3572754

شركة صقر محمد سليم الحروب واوالده3582757

 جنات الشفا للمقاوالت االنشائية3592758

شركة فادي وفارس عيسى / الجرمق للمقاوالت االنشائية 3602760

شركة خليل جوده وشريكه3612761

تباشير للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن احمد خريسات وشريكته3622764
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شركة عمر ومحمد عمران / تكاتف للمقاوالت3632770

شركة الحاره العربية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3642780

مؤسسة عامات للمقاوالت / ماجد عودة اهلل دخل اهلل العامات3652785

شركة عمران شموط وشريكته3662786

مؤسسة فتح اهلل املعطي للمقاوالت االنشائية / فتح اهلل يوسف حسن املعطي3672788

شركة العجو وحسن3682789

شركة كمال الطراونة وحسن خشان وشريكهم3692791

شركة الربابعة والنجار / االبداع واالبتكار للمقاوالت االنشائية3702794

شركة املختار للمقاوالت ذ.م.م3712811

مؤسسة عمر عبد الصمد الراشد للمقاوالت االنشائية / عمرعبد الصمد الحاج يوسف الراشد3722812

شركة نصر اهلل رفيق نصر اهلل وشريكه/ الشاذروان للمقاوالت االنشائية3732814

شركة مروان عيسى وشركاه / الغزالن للمقاوالت3742817

شركة نزيه بدرية وشركاه3752818

مؤسسة حربي خلف الحجاج للمقاوالت / حربي خلف باجس الحجاج3762819

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م3772824

شركة محمد رشدي محروس عبد السام وشريكته3782829

مؤسسة عصام البرق للمقاوالت االنشائية / عصام نظير عبد الكريم البرق3792835

شركة البشاره للمقاوالت ذ.م.م3802839

شركة عبد املعين سلمان و شركاه/ الفندر للمقاوالت االنشائية3812842

شركة ريمون املكركر وشركاه / ارسطو للمقاوالت االنشائية3822863

مؤسسة منير خضر للمقاوالت االنشائية / منير عبد املجيد رفيق خضر3832866

شركة محمد وفيصل الذيابات البطوش / دفالي للمقاوالت االنشائية3842868

شركة مجدي ابو السعود و سامر رفاعي / مجدي ابو السعود للمقاوالت االنشائية3852869

مؤسسة االقطش للمقاوالت االنشائية / محمد احمد محمد االقطش3862871

شركة املاموث للمقاوالت ذ.م.م3872874

شركة اسامة خشان وشريكته / التدرج  للمقاوالت3882878

مؤسسة عز الدين للمقاوالت / عز الدين علي حسين عطا اهلل3892879

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م3902881

مؤسسة زايد للهندسة واملقاوالت / فادي عبد اهلل محمد زايد3912884

شركة اشرف زيادين وشركاه/ اشرف زيادين وشركاه للمقاوالت االنشائية3922896

مؤسسة سامي العقرباوي للمقاوالت / سامي خليل موسى العقرباوي3932897

مؤسسة عدنان عبد الكريم خميس للمقاوالت االنشائية/ عدنان عبد الكريم خميس علي3942904
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شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م / روابي الشمال للمقاوالت االنشائية3952906

شركة املدى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3962907

شركة الفيئ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3972909

شركة البارقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3982920

شركة عمر قاسم الطراونه وشريكه3992924

شركة سام فاخوري وشريكه/ املتن للمقاوالت االنشائية4002933

شركة محمود وياسر البستنجي4012937

مؤسسة علي عيد اللداوي للمقاوالت / علي عيد محمود اللداوي4022947

لغة الهندسة للمقاوالت / ابراهيم عبد الرحيم سليمان الحياري4032952

شركة الرغد للمقاوالت ذ.م.م4042954

شركة قيس عماري وشريكه / قيس عماري وشريكه للمقاوالت االنشائية4052956

مؤسسة قرقش للمقاوالت االنشائية / شكري راشد شكري قرقش4062957

شركة سليمان درويش احمد وشركاه4072962

شركة العوسق للمقاوالت االنشائيه ذ م م4082979

شركة عبدو حاجي االحمد وشركاه4092982

شركة العوسق للمقاوالت االنشائيه ذ م م4102979

شركة عبدو حاجي االحمد وشركاه4112982

مؤسسة رامي السوالقة للمقاوالت االنشائية / رامي محمد جميل السوالقة4122996

شركة خالد القاموق و محمد ابو بكر / التميز واالبداع للمقاوالت االنشائية4132999

شركة اطلس الحديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4143000

مؤسسة احمد الرشدان للمقاوالت / احمد محمد حسين الرشدان4153006

شركة محمود الزبيدي وولده / محمود الزبيدي وولده للمقاوالت االنشائية4163007

شركة احمد السقا وشركاه4173011

الحاسم للمقاوالت االنشائية / ياسر عبد القادر سليمان عربيات4183015

شركة الطراونة وحدادين4193022

شركة عبد الكريم السكارنة و شرسيكه / البوانك للمقاوالت االنشائية4203023

شركة ياسين مداهلل الطراونة واوالده4213024

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4223028

شركة راكان عيد الطراونه وشركاه4233038

شركة ابراهيم رجا شحاده الشملوني وشركاه4243044

شركة سامي سرور وشريكه4253049

شركة الفيصل املتطور للمقاوالت االنشائية ذ. م.م4263050
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شركة احمد العواجي وشركاه4273051

شركة كرفان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4283054

شركة محمد علي محمود جرادات وشركاه4293055

شركة تيمور العطيات وشركاه4303061

شركة عبر الحدود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4313068

مؤسسة صالح ابو عمر الهندسية للمقاوالت / صالح عقاب احمد ابو عمر4323071

ربوع الخليل للمقاوالت / غازي عبد اهلل ابراهيم الجواوده4333074

شركة املخضرمون للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4343076

مؤسسة هاشم ابو خوصه للمقاوالت االنشائية / هاشم اسماعيل عبد اهلل ابو خوصه4353082

شركة املورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4363083

شركة راس منيف للمقاوالت ذ.م.م4373086

شركة جاسر كساسبه وشريكه / جاسر كساسبه وشريكه للمقاوالت االنشائية4383088

شركة االنعام للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4393095

مؤسسة سائد املكاوي للمقاوالت / سائد فيصل مسعود املكاوي4403096

شركة احمد السبايله وعلي عقله4413099

مؤسسة احمد ابو داري / احمد محمد سليم ابو داري4423100

مؤسسة محمد ابو هاني للمقاوالت االنشائية / محمد عبداهلل مصطفى ابو هاني4433104

مؤسسة لبيب الخطيب للمقاوالت االنشائية / لبيب عبد الرحمن ابراهيم الخطيب4443106

مؤسسة عمر الوريدات للمقاوالت االنشائية / عمر يوسف اسماعيل الوريدات4453113

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م4463120

شركة اشرف نصر اهلل وشريكته / اشرف نصر اهلل 4473121

شركة زاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4483123

شركة علي ناجح صالح الجعار وشريكه / الجعار للمقاوالت االنشائية4493125

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م4503129

شركة بال صالح محمد مساد وشريكه4513134

شركة الجدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4523147

مؤسسة امين كنانه للمقاوالت االنشائية / امين سعيد امين كنانه4533148

شركة مصطفى محمود صالح وشركاه / تال الكرك للمقاوالت االنشائية4543152

شركة الرسا للمقاوالت االنشائية ذ.م,.م4553155

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4563156

مؤسسة موفق الشديفات للمقاوالت االنشائية / موفق احمد ناصر الشديفات4573158

شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4583161
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شركة عبد الوهاب ذياب عبيدات وشريكه / املتحركة للمقاوالت4593164

شركة ايوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4603167

شركة خطاب والخطاطبه / مندلينا لتكنولوجيا االنشاءات4613173

شركة سيله للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4623175

شركة انس بال عبد اللطيف عيد وشركاه4633176

الجساره للهندسة واملقاوالت / "محمد نبيل" عبد الرحيم توفيق جابر4643178

شركة علي مصطفى الجعار وشركاه4653182

ناصر ارشيد عطا اهلل املواجده / كفيراز للمقاوالت4663183

مؤسسة غسان حدادين للمقاوالت االنشائية / غسان جريس عوده حدادين4673188

مؤسسة هيثم غرايبه للمقاوالت االنشائية / هيثم رشيد حسن غرايبه4683189

شركة خيري الحلو وشركاه4693192

مؤسسة عدنان حياصات للمقاوالت / عدنان علي ابراهيم حياصات4703195

مؤسسة عبد العزيز هال الرواقه للمقاوالت االنشائية / عبد العزيز هال محمد الرواقه4713199

مؤسسة احمد غرير للمقاوالت االنشائية / احمد علي احمد غرير4723200

شركة الركن الهادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4733205

مؤسسة عبد الحي اسليم القراله للمقاوالت االنشائية / عبد الحي اسليم سلمان القراله4743207

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه4753210

شركة العقيد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4763216

شركة احمد ووائل القاموق/ قمة عمان للمقاوالت االنشائية4773217

شركة سعيد ابو دعابس واوالده / مؤسسة دعابس للمقاوالت4783219

شركة يزيد حسن الخايفه وشريكته / ميريانا للمقاوالت االنشائية4793220

شركة سربل والجعار / سربل والجعار للمقاوالت االنشائية4803223

شركة فيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4813225

شركة اللورد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4823231

شركة محمد العزه وشركاه / اوجان للمقاوالت االنشائية4833236

شركة ورثة عايد العارضه وشركاه4843237

اعام عمان للهندسة واالنشاءات / سهمل يحيى عبد اهلل املوصلي4853238

مؤسسة ضياء حجاوي للمقاوالت االنشائية / ضياء عاصم حسني حجاوي4863254

شركة محمد الطراونة وشريكه / سهول الكرك للمقاوالت االنشائية4873257

شركة محمود ابو هنيه واوالده4883259

شركة االردنية املصرية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4893261

شركة فريسكو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4903265
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مؤسسة اقليم الجنوب الدارة مشاريع البناء والتطوير / بهجت عبد العزيز ارشود الرواشده4913267

شركة ميراس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4923279

شركة املتقدمون للمقاوالت ذ.م.م4933288

مؤسسة جاد اليوسف للمقاوالت االنشائية / جاد محمد علي اليوسف4943290

شركة الراشد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4953293

مؤسسة وليد الحسان للمقاوالت االنشائية / وليد رجا مسعود الحسان4963297

شركة روابي السلط للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4973300

شركة املساحات  للمقاوالت االنشائية ذ.م.م4983306

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م4993312

سمير احمد محمود املوسى / املخروط للمقاوالت االنشائية5003315

شركة مأمون »الجبور املجالي« وشركاه5013320

شركة محمد عليان الزيادات وشريكه5023323

عماد الحاج احمد للمقاوالت / عماد ذيب محمد الحاج احمد5033326

شركة دار االرقم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5043327

شركة املوارد املدنية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5053333

شركة مارينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5063334

مؤسسة محمد الرواشده للمقاوالت االنشائية / محمد اعبد محمود الرواشده5073337

شركة البستان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5083343

شركة سالم ابو محفوظ وشريكه / فجر عمان للهندسة واملقاوالت االنشائية5093344

شركة صالح سالم الطراونه وشريكه/ صالح سالم الطراونه وشريكه5103345

شركة حسن محمد سعد عبد العزيز وشركاه / سيسبان الهندسية للمقاوالت االنشائية5113348

برفيليا للمقاوالت االنشائية /شركة محمد فتحي فرج اهلل و شريكه5123350

شركة الصفوة العمال الكهروميكانيك و املقاوالت ذ.م.م5133361

شركة برستيج للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5143367

شركة عاء هيكل وشريكه / زنك للهندسة واملقاوالت5153372

مؤسسة زياد شعبان للمقاوالت / زياد عبد الرحمن احمد شعبان5163373

شركة نايف الصرايرة وشريكه / ظوايل للمقاوالت5173374

شركة بافاريا للمقاوالت ذ.م.م5183383

شركة حسين عبد الرحيم وشاحي وشريكه5193387

شركة اسوار البتراء للمقاوالت ذ.م.م5203392

مؤسسة مروان النمري للمقاوالت االنشائية / مروان يعقوب عبد اهلل النمري5213393

مؤسسة صاح الدين العبيدات للمقاوالت / صاح الدين سليمان كايد العبيدات5223403
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شركة ورثة عودة القريم / القريم للمقاوالت5233405

مؤسسة محمد الشرمان للمقاوالت / محمد عمر سالم الشرمان5243406

شركة محمد عمر الخطاب وشركاه5253409

سلطان نواش يوسف املعايطه / النواش للمقاوالت5263411

شركة سوسنة االردن للمقاوالت ذ.م.م5273414

شركة موسى محمود املعايطة  و شركاه / البتير للمقاوالت5283420

شركة غازي عنتاب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5293426

مؤسسة هاني داود للمقاوالت االنشائية / هاني خالد عبد الرحمن داود5303435

مؤسسة صقر بقاعين للمقاوالت االنشائية / صقر يوسف سليم بقاعين5313438

شركة رياض محمد الزغول وشريكه / رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية5323440

شركة عمار الرواشده وشريكته / امتار للمقاوالت5333442

ايجابي للمقاوالت االنشائية / بال محمود عوض العدلي5343444

شركة صرفند للمقاوالت ذ.م.م5353451

مؤسسة درب االردن للمقاوالت / محمد احمد عبد السام ابو عواد5363456

شركة محمد عبد الحميد نشوان و شريكه5373457

شركة يعمون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5383463

شركة محمود سليمان نهار وشركائه / صبا للمقاوالت االنشائية5393469

مؤسسة احمد يوسف عبد الرزاق للمقاوالت/ احمد يوسف احمد عبدالرزاق5403475

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5413478

شركة خايا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5423479

شركة امين العمري وشركاه / القصر املعماري للمقاوالت االنشائية5433485

شركة احمد شاهر الطراونة وشركاه / شاهر للمقاوالت االنشائية5443486

شركة الحلول املترابطة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5453490

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م5463492

شركة الحياة االفضل للمقاوالت ذ.م.م5473495

محمد الطعاني للمقاوالت / محمد هاني محمد الطعاني5483500

مؤسسة طارق سامة للمقاوالت / طارق قسطة ريمون سامة5493509

شركة ماجد ادريس ومحمد داود5503515

مؤسسة املهندس عمر ماجد سوندك للمقاوالت االنشائية / عمر ماجد محمد سوندك5513517

شركة نايف ومحمد النوايسه / نايف عبده ومحمد النوايسه للمقاوالت االنشائية5523521

مؤسسة وائل العزه للمقاوالت االنشائية / وائل نجيب احمد العزه5533524

شركة الفهرس للمقاوالت ذ.م.م5543525
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مؤسسة ابو حميدان للمقاوالت االنشائية / رائد حسين جابر ابو حميدان5553526

شركة السد العالي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5563528

شركة السكر للمقاوالت ذ.م.م5573533

شركة الزمر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5583534

شركة سياج االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5593536

شركة الخمائل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5603541

مؤسسة يونس عبد اهلل النعيمات للمقاوالت / يونس عبد اهلل عقله النعيمات5613544

شركة منصور دعابس و مهند شاهين / الجائز للمقاوالت االنشائية5623545

شركة ايس الدولية للمقاوالت ذ.م.م5633550

مؤسسة البرنامج للمقاوالت االنشائية / زهير محمد رشيد النجار5643551

شركة بناة االرض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5653553

شركة خفايا للمقاوالت ذ.م.م5663556

شركة ابراهيم الشرمان وشريكه5673560

شركة تدشين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5683562

مؤسسة نواخذ االردن للمقاوالت / محمود عوض عوده العليين القرالة5693566

شركة النبيان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5703575

شركة اوتار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5713586

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني للمقاوالت االنشائية /نزيه محمد ابراهيم  الطعاني 5723588

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين5733589

شركة محمد ماجد زهير العبوه وشركاه /املقصد للمقاوالت5743593

شركة املدينة الهندسية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5753595

ليث املدانات للمقاوالت االنشائية / ليث نايف حنا املدانات5763596

الصرح الراقي للمقاوالت االنشائية / اسامة شكري توفيق الشيخ صالح5773602

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5783607

شركة محمد وعبد الرحمن الجعافره / االكارم للمقاوالت االنشائية5793608

شركة بازلت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5803618

مؤسسة ملار وميار للمقاوالت االنشائية / ميساء فيصل محمود النعسان5813622

شركة عمر الصمادي وشريكته5823630

شركة اتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5833631

شركة جميرا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / الفارعة للمقاوالت االنشائية5843639

مؤسسة احمد العبدالات للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان فليح العبد الات5853645

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5863648
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شركة الحلول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5873650

مؤسسة فيصل عيسى الشخاتره للهندسة واملقاوالت االنشائية / فيصل عيسى سعد الشخاتره5883668

شركة القضاه والعضايله / اسوار القلعة للمقاوالت االنشائية5893671

شركة الرياض للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5903683

مؤسسة معاذ يوسف للمقاوالت االنشائية / معاذ محمد ابراهيم يوسف5913685

شركة قلعة عمان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5923687

شركة النسبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5933688

شركة جوردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5943689

شركة املتمكنة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5953691

مؤسسة عطا ابو الرب للمقاوالت االنشائية / عطا محمد اسماعيل علي5963693

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م5973697

مؤسسة الديني للمقاوالت االنشائية / ايمن حسين اسماعيل الديني5983700

شركة الكرادشه والشوابكة / ابراج نيبو للمقاوالت االنشائية5993702

شركة النحاتون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6003703

مؤسسة نورسان للمقاوالت / علي سالم احمد العثامين6013707

شركة املقطع الذهبي للمقاوالت االنشاءية ذ م م6023709

مؤسسة شمس مكة للهندسة والبناء / اكرم محمد ابراهيم ابو قمر6033715

شركة مسماك للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6043718

شركة طبريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6053727

كليفر للمقاوالت االنشائية ذ م م6063733

شركة فراس حسين جرادات وشركاه / سوفانا للمقاوالت االنشائية6073734

مؤسسة كفرسوم للمقاوالت االنشائية / محمد عاطف محمد عبيدات6083735

شركة الرود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6093739

مؤسسة واحة الشرق للمقاوالت االنشائية / احمد اسماعيل مصطفى غباشنه6103740

شركة الوتين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6113742

موفق السرحان للمقاوالت االنشائية / موفق فاح مقداد السرحان6123743

شركة جبال عبدون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6133747

شركة باير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6143750

مؤسسة جراشه للمقاوالت / رائد محمد جراشه تحبسم6153762

شركة احمد الصياح وشريكه / رنوة للمقاوالت االنشائية6163763

شركة القادري للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6173764

شركة رويال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6183767

شركة موسى احمد موسى وشركاه / رامين للمقاوالت االنشائية6193769
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مؤسسة نادر سهاونه للمقاوالت االنشائية / نادر نواف فرحان سهاونه6203778

شركة االحمد والزيود / الزيود للمقاوالت االنشائية6213779

شركة عبد اهلل مقطش وشركاه / ركين للمقاوالت االنشائية6223780

شركة السبل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6233790

شركة مجدي عاء الدين وشركاه6243793

شركة الزطيمه وعويس / روابي جرش للمقاوالت االنشائية6253797

شركة حسام حامد االغوات وشريكه / صقور الكرك للمقاوالت االنشائية6263802

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م6273806

شركة خلود نصير وشركاها / االعجوبة للمقاوالت االنشائية6283813

شركة هورايزن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6293814

مؤسسة العناقيد للمقاوالت الهندسية / عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر6303816

مؤسسة ايمن مهنا للمقاوالت االنشائية / ايمن محمد جميل مهنا6313817

شركة زي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6323824

شركة ديوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6333826

مؤسسة عمر الصعوب للمقاوالت6343828

مؤسسة موسى جيت للمقاوالت االنشائية / موسى حسين محمود جيت6353829

شركة الصخر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6363831

مؤسسة ماهر ادريس للمقاوالت االنشائية / ماهر سعود مرشد ادريس6373834

مؤسسة محمد اليوسف للهندسة واملقاوالت االنشائية / محمد يوسف حسين اليوسف6383839

الصايغ للمقاوالت االنشائية   / احام عيسى ذيب الصايغ6393840

شركة املناره للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6403841

شركة عاء احمد الزيود وشريكه6413848

مؤسسة عبد الحليم الحوامده للمقاوالت االنشائية / عبد الحليم مصطفى حسين الحوامده6423849

شركة وائل عوده وشركاه6433859

شركة فرانكفورت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6443861

سما بيسان للمقاوالت االنشائية / عبد الكريم فرحان محمد الزبيدي6453868

شركة مروان الحوراني وشركاه / سفوح مؤته للمقاوالت االنشائية6463869

مؤسسة عبد اهلل ابراهيم اللصاصمه للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل ابراهيم فاح اللصاصمه6473872

شركة العطاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6483876

شركة باليرمو للمقاوالت ذ.م.م6493894

شركة علي الوحش و شركاه6503901

شركة يوسف الجيت وشريكه6513903

شركة ابناء عوض محمد مصري / ابناء عوض املصري للمقاوالت اإلنشائية6523909

مؤسسة ابو سفيان للمقاوالت / ضيف اهلل عويد الرحيل الجبور6533910

مؤسسة عمار العاوي للمقاوالت االنشائية / عمار محمود محمد العاوي6543917
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شركة التنامي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6553920

شركة التقوى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6563922

عينون للمقاوالت / خالد زعل عبدالكريم املحادين6573923

شركة ايسار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6583925

مؤسسة محمد موسى الشبول للمقاوالت االنشائية / محمد موسى محمد الشبول6593928

شركة بناء االحدب للمقاوالت ذ.م.م6603929

شركة عماد ابو اصبع وشريكه6613930

مؤسسة خليل محمد خليل بلوط للمقاوالت االنشائية / خليل محمد خليل بلوط6623931

مؤسسة محمد مبارك الطراونه للمقاوالت/ محمد مبارك عوض الطراونه6633934

شركة القاسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6643935

شركة املؤقت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6653936

شركة جرزيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6663947

شركة احمد علي الجعار وشركاه6673948

تباين للمقاوالت االنشائية / اشرف امين عوض سهاونه6683949

شركة املد للمقاوالت ذ.م.م6693950

شركة غاسكو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6703951

شركة التدعيم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6713954

شركة االعمال املتنوعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / سفوح تاع العلي للمقاوالت االنشائية6723956

مؤسسة عثمان ابو سنينه للمقاوالت االنشائية / عثمان محمد فؤاد الشيخ حسين ابو سنينه6733961

شركة املرقه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6743964

البعد التنموي للمقاوالت االنشائية6753966

شركة مروان عواد وشريكه / مروان عواد للمقاوالت6763968

شركة ارابيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6773971

شركة صوفين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6783978

مؤسسة تيسير العجلوني للمقاوالت / تيسير محمد يوسف عجلوني6793980

شركة رامي كريم وشركاه / صناع الثقة للمقاوالت االنشائية6803981

شركة سوادا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6813982

مؤسسة آدم وشيرين للمقاوالت االنشائية / شيرين نجيب عايد البقاعين6823984

شركة محمد الصيصان وشريكه / محمد مراد للمقاوالت االنشائية6833988

مؤسسة سامة العساف للمقاوالت االنشائية /سامة نواف عبد ربه العساف6843991

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة6853992

شركة السلسلة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6863997

شركة باملاس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6873998

مؤسسة محمد حسين للمقاوالت االنشائية / محمد احمد محمد حسين6884009

شركة عاصم الزحيمات وشريكه / مجد الجنوب للمقاوالت االنشائية6894012

شركة سرايا الضفتين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6904013
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مؤسسة ام الكتاب للمقاوالت االنشائية / ايجيون قسمات غازي الشيخ6914016

شركة تريبولي للمقاوالت االنشائية ذ م م6924018

شركة سنمار للمقاوالت االنشائية ذ م م6934021

شركة الشرق االقصى للمقاوالت ذ.م.م6944022

شركة بوابة املنصوره الدولية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6954023

شركة موسى البستنجي وشريكه / موسى البستنجي وشريكه للمقاوالت6964026

شركة رأفت غنام و آمنه مقبل / رافت غنام للمقاوالت االنشائية6974029

شركة املنفذ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م6984033

شركة الفوارعة وداود / افاك للمقاوالت6994034

شركة التطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7004040

شركة موسى الكركي و شريكه7014042

شركة ادراك للمقاوالت ذ م م7024043

شركة صاح ابو عرقوب و شريكه / صاح ابو عرقوب للمقاوالت االنشائية7034046

شركة الجعاعره و الكتوت7044047

شركة قاسم الروسان وشريكته7054049

شركة اقليم مدى العمال املقاوالت ذ.م.م7064051

شركة بسمه ابو غوري وشركاها7074052

مؤسسة سالم الحياري للمقاوالت االنشائية / سالم علي فاضل الحياري7084059

شركة الشهم الدوليه للمقاوالت ذ.م.م7094067

شركة محمد حسن خليل وشريكه7104068

شركة الخيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7114072

شركة محمد الطراونه وعبدالنوايسه /الفجر الجديد للمقاوالت االنشائية7124077

شركة عبد القادر املعايطه و شركاه/عبدالقادر وشركاه للمقاوالت االنشائيه7134078

مؤسسة احمد شومان حسين الحباشنه /احمد شومان حسين شنوان الحباشنه7144081

شركة هيبتا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7154083

شركة رائد محمد الزيدانين و شريكه / بوابة بصيرا للمقاوالت االنشائيه7164087

مؤسسة الحركة االولى للمقاوالت االنشائية / سامر عمر ابراهيم الشلتاوي7174092

مؤسسة حسان مخائيل الصناع للمقاوالت االنشائيه /حسان مخائيل جاداهلل الصناع7184099

مؤسسة مراد الحجاج للمقاوالت االنشائيه/ مراد محمد حمدان الحجاج7194100

شركة ارتياد للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7204102

مؤسسة محمد عطيوي املساعيد للمقاوالت االنشائيه /محمدعطيوي عقيل املساعيد7214104

شركة الرباعيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االتجاهات الرباعيه للمقاوالت االنشائيه7224113

شركة التعايش للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7234114

مؤسسة محمد احمد سليمان للمقاوالت /محمد احمد محمد سليمان7244117

مؤسسة امجد نايف العمري للمقاوالت االنشائية /امجد نايف محمد العمري7254118
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شركة العبابنه و الكفريني / العبابنه و الكفريني للمقاوالت االنشائية7264139

شركة ساك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7274144

شركة العنبر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7284146

شركة اسناد الهندسيه لاعمال االنشائيه ذ.م.م7294149

مؤسسة احمد محمد الطراونه للمقاوالت / احمد محمد عويد  الطراونه7304154

شركة احياء للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7314156

شركة القور و املزاوده / القور و املزاوده للمقاوالت االنشائية7324161

شركة جبال الشراه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7334163

شركة االعمار املتقن للمقاوالت ذ م م7344177

شركة مصطفى ابو نصار وشركاه / الخطوة االولى للمقاوالت7354187

مؤسسة الوريكات للمقاوالت االنشائية / عبدالحليم عبد رشيد عنيزان الوريكات7654199

مؤسسة سما الدنيا للمقاوالت االنشائية / عادل علي محمد شريم7664201

الحامله للمقاوالت االنشائيه / محمد عبد القادرمحمود الحامله7674202

شركة مورانو للمقاوالت ذ م م7684205

مؤسسة يوسف عاصي للمقاوالت االنشائية / يوسف شريف يوسف عاصي7694208

شركة الدعم املميز للمقاوالت ذ م م7704211

شركة جابر و شركاه7714224

شركة ازمير للمقاوالت ذ م م7724226

شركة االماره للمقاوالت االنشائية ذ م م7734231

مؤسسة محمود مقابله للمقاوالت االنشائية/ محمود علي حسين مقابله7744232

شركة رفع الكفاءة االنشائيه للمقاوالت ذ.م.م7754234

شركة تورينو إلنشاء األبنية ذ.م.م7764235

شركة اسماعيل جمعه ابو خرمه وعبدالناصر احمد خريسات7774246

شركة الهمايا للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7784249

شركة عقود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7794251

شركة الزلفى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م7804252

مؤسسة عماد شريم للمقاوالت االنشائيه / عماد مثقال مصطفى شريم7814253

شركة مقطش وشريكه / الرياده واالبداع للمقاوالت االنشائيه7824255

شركة رمز للمقاوالت ذ.م.م7834273

شركة املهندس باسم التل وشركاه7844276

شركة صاح الزيادات وشركاه7854277

شركة عباده حمزه علي الجعار وشريكه7864278

شركة عمر محمد الطراونه وشركائه7874284

مؤسسة القيام للمقاوالت االنشائيه7884286

شركة أدر للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م7894289
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شركة محمد ابراهيم علي الجعار و شريكه7904290

مؤسسة املهندس نعيم الغروف للمقاوالت / نعيم عيد سامهالغروف7914294

شركة اشرف عبيد وحسن الجعار7924297

مؤسسة االبداع والتميز الهندسيه / احمد سليمان محمد ابو عريضه7934302

شركة تبارك للمقاوالت ذ م م7944303

مؤسسة احمد بالي للمقاوالت االنشائية / احمد اسامه شفيق بالي7954304

شركة مواصفات للمقاوالت ذ.م.م7964306

شركة الف باء الهندسه للمقاوالت  وانشاء االبنيه ذ.م.م7974309

شركة ابنية الثريا للمقاوالت  االنشائية ذ.م.م7984314

شركة مراد درباس وعبداهلل العماري7994317

املواكبون للمقاوالت واالنشاءات الهندسيه / عصام احمد موسى جاموس8004318

شركة درب الهندسية للمقاوالت ذ م م8014323

شركة اسدام للمقاوالت االنشائية / شركة عبداهلل السعيديين وشركائه8024327

شركة عبر املدن للمقاوالت / شركة اسامه سليم صاح وشركاه8034330

تخصص انشاء ابنية

العدد الكلي )404(                                                                                    الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت / حسني محمد حسن ابو عاصي120

شركة ابراهيم احمد ذيب ابو نواس وشركاه229

علي ابو السمن / علي سعود كايد ابو السمن343

شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي » خالد واحمد وموسى «444

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات567

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م6114

شركة غازي حمدان وشريكه7157

مؤسسة محمود عقلة للمفاوالت االنشائية / محمود سلمان مصطفى عقله8160

مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت/ شركة عبدالعزيز حسن اسماعيل الرب و شركاه9162

شركة عصام الزيديين وشركاه10182

شركة عمر ذيابات واوالده / عمر ذيابات واوالده للمقاوالت االنشائية11220

مكتب الرحاحلة للتعهدات العامة / هاني محمد  املفلح الرحاحله12350

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية / شركة عارف البرغوثي وشركاه13377

شركة حكمت محمد االحمد الخطيب وشركاه14421

مؤسسة عبد اهلل السودي للمقاوالت االنشائية / عبداهلل علي محمد السودي15445
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شركة عبد الرحيم املجدالوي وأوالده16464

شركة نايل ابو راجوح وشريكته / الرؤى املتقدمة للمقاوالت االنشائية17466

مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات / محمد خير يوسف صفر اسحانوق18474

مؤسسة صالح الوادي للمقاوالت / صالح سالم محمد الوادي19480

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان محمد الحياري20488

املؤسسة الفنية للبناء / شركة سند ابراهيم حدادين وشركاهم21496

شركة النمري والحسبان22501

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه23510

دار التعهدات والهندسة / غيث عارف علي النجار24604

شركة مهند ومحمد الدويري وشريكهم25605

مؤسسة نعيم احمد القضاه للمقاوالت االنشائية / نعيم احمد العلي القضاه26619

شركة راشد الرواحنه وشريكه27632

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه28638

مؤسسة روزان للمقاوالت/ أحمد يوسف محمد عبد القادر29664

مؤسسة محمود عاصي للمقاوالت / محمود احمد محمود عاصي30743

مؤسسة مالك الصمادي للمقاوالت االنشائية/ مالك محمد ساري الصمادي31746

ياسر ابو عبيد / ياسر محسن علي ابو عبيد32751

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية33792

مؤسسة حسن عبدالرؤوف للمقاوالت / حسن عبدالرؤوف حسن دبش34814

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه35815

شركة خلدون الصرايره وشريكه / روابي الكرك للمقاوالت االنشائية36532

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه37850

شركة احمد الغنيمات ورائد الربابعة / ابراج الجنوب للمقاوالت38883

الكفاوين للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه39884

شركة محمود داود الطراونة وشركاه40894

مؤسسة عاطف معالي للمقاوالت / عاطف ذيب حسن معالي41900

مؤسسة محمد ساري الغوانمه للمقاوالت االنشائية / محمد ساري انيس الغوانمه42914

شركة ورثة محمود ابو طالب / رصف الطرق للمقاوالت االنشائية43918

مؤسسة البستنجي للمقاوالت /احمد عبدالهادي محمد البستنجي44919

مكتب مناع للتعهدات / علي احمد محمود مناع45922

مؤسسة الرضا للمقاوالت/خلف حسين علي بصبوص46926

شركة محمد وقصي الطراونة / محمد وقصي الطراونة للمقاوالت47938



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

192

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة جمال الجزازي للمقاوالت االنشائية / جمال صالح علي الجزازي48949

شركة تيسير علي الشويات وأوالده49973

شركة عامر عبد السام دبش وولده50974

شركة ميشيل مدانات وشريكه51980

شركة سعيد عطيه الطاع وشركاه52984

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه53998

مؤسسة سليمان الحديدي للمقاوالت / سليمان عبد اهلل احمد الحديدي541001

مؤسسة احمد فاح النوايسه للمقاوالت / احمد فاح سعيد النوايسة551081

مؤسسة التوحيد لخدمات البناء واملقاوالت/ محمد داود محمود حماد561108

مؤسسة الحامد للمقاوالت االنشائية  / نايل حامد عوض الطراونة571139

مؤسسة عطية عبد العزيز  للتعهدات / عطية عبد العزيز عطيه احمد581144

مؤسسة املفرق الحديثة للمقاوالت / عبد اهلل خالد خلف الشديفات591145

شركة منير العلي واوالده ذ م م601172

مؤسسة خالد مفلح للمقاوالت االنشائية611196

مؤسسة خالد الحداد للمقاوالت / خالد وليد اسماعيل الحداد621216

مؤسسة اسعد جبر للمقاوالت / اسعد عبد الرحمن احمد جبر631231

641253

شركة علي حمود الطراونه وشريكه / علي حمود الطراونةوشريكه للمقاوالت651255

شركة رائد عاونه وشريكته / رائد عاونه وشريكته للمقاوالت االنشائية661276

مؤسسة عماد الشنابله للمقاوالت االنشائيه/ عماد غالب محمد الشنابله671280

شركة دينا االغوات وشركاها / دينا االغوات للمقاوالت االنشائية681287

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت / عبد الرحمن احمد سامة الذنيبات691305

مؤسسة االطال للمقاوالت / شركة شفيق يعقوب املدانات وشركاه701318

شركة حمدان الخوالدة وشركاه / الزهرة البيضاء للمقاوالت االنشائية711320

شركة بال املعايطه وشريكه / بال املعايطة وعطا اهلل البيايضة721323

شركة عادل ابو سل واوالده / عادل ابو سل للمقاوالت731328

شركة رائد املومني وشركاه741340

مؤسسة حمادة لانشاء والعمارة / طالب عبدالرزاق حمادة حمادة751365

مكتب محمد عطااهلل وشركاه للمقاوالت / شركة محمد عبد الدين وشركاه761390

شركة عمر هاني احمد كراسنه وشركاه/مؤسسة الكواكب للمقاوالت االنشائية771415

مؤسسة جودت مصطفى لتعهدات االبنية / جودت يوسف محمود مصطفى781419

مؤسسة املهندس زياد حسونة للمقاوالت/زياد علي احمد حسونه791424
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شركة شكري محمد عبد اهلل وانس حمادنه / االستشاريون العرب للمقاوالت801437

شركة اكرم املدانات وولده811477

مؤسسة امجد املدانات للمقاوالت / امجد صبح موسى املدانات821478

شركة خلدون الجرابعة وشريكه831485

شركة موسى عزام حسين وشريكه841492

مؤسسة شاهرعارف مروج للمقاوالت/ شاهر عارف حمد مروج851504

مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم حسن عبدالفتاح861554

شركة عبد الباسط الفوارسه وشريكه871570

مؤسسة ذيب ابو نواس للمقاوالت االنشائية / ذيب محمد احمد ابو نواس881581

مؤسسة قاسم ابو الهيجاء للمقاوالت االنشائية / قاسم محمد جبر ابو الهيجاء891587

شركة عوض الصرايرة وأوالده901608

شركة محمود عبداهلل الصباغ وشركاه911612

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه / ماهر و محمود الطيطي وشركاه للمقاوالت االنشائيه921616

شركة نور الدين القضاه وأوالده931624

شركة سليم الزير وشريكه941647

مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية / صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري951672

 شركة موسى الشلبي وشركاه961691

شركة طه ابو نجم وشركاه/ نسر الجنوب للمقاوالت االنشائية971692

مؤسسة احمد الجمل للمقاوالت / احمد عطا عبد الرحمن الجمل981696

شركة االمان للخدمات الفنية ذ.م.م991712

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت1001716

شركة فاروق الشالده وشريكه1011729

مؤسسة عبد الرحمن محمد عوض للمقاوالت / عبد الرحمن محمد عوض عبداهلل1021740

شركة ياسر محمد علي قاسم وشريكه / ياسر وحسام قاسم للمقاوالت االنشائية1031752

مؤسسة محمد عبد الكريم للمقاوالت االنشائية / محمد فريد سالم عبد الكريم سالم1041771

شركة بصري للمقاوالت / شركة يوسف "عيال سلمان" وسليم املزايده1051780

شركة حسين رباح وشركاه1001815

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه1011824

شركة الهيثم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1021827

شركة عدنان الكساسبه وشريكه1031847

شركة عياش ابو العيس وشركاه/ ديا للمقاوالت االنشائية1041849

الثناء للتعهدات العامة / شركة عبد السام هاشم جبر وشركاه1051886
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شركة االوائل للمقاوالت ذ . م . م1061894

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت1071904

شركة عبد اهلل عواد واوالده / عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت1081952

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي1091959

شركة تيسير الزرقان وشركاة / تيسير الزرقان وشركاه للمقاوالت االنشائيه1101964

شركة محمد منسي وشريكه1111999

شركة محمد ماح وشركاه / اسوار الصخرة املشرفة للهندسة واملقاوالت1122002

شركة عوض الذنيبات وشركاه1132025

شركة محمد علي محمد الجعار وشركاه1142034

شركة ورثة سالم الطراونه1152039

شركة علي الشعراء وشركاه1162040

شركة نجيب الداوديه واوالده1172057

شركة فرحان املعايطة وشركاه1182078

شركة نظام ابو فارس وشريكه / نظام ابو فارس للمقاوالتالهندسية1192084

شركة وليد ابو نواس وشريكه / وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية1202126

مؤسسة العسيلي للمقاوالت االنشائية / بسام احمد علي العسيلي1212133

تحرير للمقاوالت / شركة يوسف خشان وشريكته1222159

شركة فراس حمدان وشريكه1232169

شركة املعدنية االستشارية للمقاوالت ذ.م.م / املعدنية االستشارية للمقاوالت1242170

شركة احمد سعد وشريكته / مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت1252191

شركة محمد الزغول وشريكه / السرور للمقاوالت االنشائية1262195

شركة جبر حمد ابراهيم وشريكته / مؤسسة الحياة للمقاوالت1272210

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه1282224

 شركة محمود الهمشري شريكه / التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية1292228

شركة عبد القادر جمعة وشريكه / عبد القادر صالح للمقاوالت1302232

مؤسسة رانيا للمقاوالت / فالح ذياب عبد الكريم عوده1312324

شركة عمر ابو سمهدانه و شريكه / الصاعده للمقاوالت االنشائية1322334

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء1332338

شركة ماتوخ وتوفيق / ماتوخ وتوفيق للمقاوالت االنشائية1342355

شركة اسامة مزهر وشريكه / مراحل العربية للمقاوالت االنشائية1352361

مؤسسة املاجد للمقاوالت الهندسية / فرحان سالم فرحان شحاتيت1362439

شركة أحمد مزعل الشباطات وشريكه1372442
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شركة رمضان و حمران و ابراهيم / زنار البناء للمقاوالت1382444

مؤسسة محمد احمد الطراونة للمقاوالت / محمد احمد داودالطراونة1392455

مؤسسة الطبيعة للمقاوالت / اسماعيل مصطفى احمد الزغول1402465

القسوره للمقاوالت االنشائية / شركة محمد الحديدي وشريكته1412483

شركة املصمم للمقاوالت االنشائية ذ م م1422560

شركة فوزي حمزة سماره وشركاه1432588

مؤسسة محمود الزعبي للمقاوالت االنشائية / محمود حسن عياده الزعبي1442598

مؤسسة عادل شاهين للمقاوالت1452619

شركة ابراهيم محمد شحاده مسلم وشركاه / مآذن القدس للمقاوالت االنشائية1462621

شركة منذر التاج ووليد محمود / منذر التاج للمقاوالت1472630

شركة راكان صالح الطراونه وشريكه1482637

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م1492651

شركة رائد الربيحات وشركاه1502656

شركة صالح الكعابنه وشريكه1512693

شركة خليل الخوري وشركاه1522709

شركة سمير ابو رجب وشركاه / شركة ابو رجب للمقاوالت1532741

شركة االعمده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1542797

شركة مروان اللوزي وشريكه ذ.م.م1552822

شركة مدرار للمقاوالت ذ.م.م1562834

شركة جمال االقرع  وامجد احمد1572843

مؤسسة صدقي الشباطات للمقاوالت االنشائية / صدقي يوسف محمود الشباطات1582849

مؤسسة سائد الشايب للمقاوالت / سائد حمد اهلل عثمان الشايب1592852

شركة العامر الهندسية للمقاوالت ذ.م.م / العامر الهندسية1602872

شركة اوغاريت للمقاوالت االنشائية ذ . م .م1612888

شركة جمال خلف الطروانه وشريكته1622894

شركة امين عرباش وشريكه1632898

شركة محمد مروان الحمود وشريكته / حمود للمقاوالت االنشائيه1642911

شركة صالح ياسين الطراونة وشريكه1652912

شركة ايات الحوراني وشركاه1662918

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت1672922

مؤسسة حسن ابو نجا للمقاوالت / حسن ابراهيم محمد ابو نجا1682927

مؤسسة وليد عبد الجليل للمقاوالت / وليد صبحي حسن عبد الجليل1692930
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مؤسسة اوس الشلبي للمقاوالت / اوس صالح سليمان الشلبي1702935

مؤسسة ها للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داوود عضيبات1712936

شركة يحيى السبول وشريكه / شركة دروب العوده للمقاوالت االنشائية1722941

مؤسسة هاني بدوان للمقاوالت االنشائية / هاني عبد الرؤوف احمد بدوان1732943

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت / محمد فارس صالح ابو صفية1742944

البيدخ للمقاوالت االنشائية / شركة ابراهيم حامد الطراونة وشركاه1752948

شركة محمد رباح طاهر شموط وشركاه1762960

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1772961

ستيا للمقاوالت / شركة سليمان الزعاتره وشريكته1782981

شركة مجدي ابو صبح وشركاه1792985

شركة مرسين للمقاوالت االنشائية والكهروميكانيكية ذ.م.م1802991

شركة حسن الياسين وشريكه1812997

شركة عصري عبد الكريم الطراونة وشركاه1823052

شركة اياد دمير وشريكته / اياد دمير للمقاوالت1833056

مؤسسة عادل محمد الصرايره للمقاوالت / عادل محمد عبد اهلل الصرايره1843063

شركة محمد محمد الطراونة وشركاه / رجم الصخري للمقاوالت1853067

شركة معتز خالد ابزاخ وشريكه /ابزاخ للبناء واملقاوالت1863089

شركة ايفرست للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1873111

شركة محمد شاهين وشريكه1883115

شركة منذر املناصير وشريكه1893116

شركة فينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1903127

شركة الخور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1913131

شركة ابراهيم الجوهري وشركاه / الجوهري للمقاوالت1923135

شركة احمد وماجد القيسي1933146

شركة بشار ابراهيم الطراونة وشريكه1943160

مؤسسة االحراش للمقاوالت االنشائية / نديم نايف ابراهيم دعابس1953166

شركة محمد محمود حسن ابو حماد وشركاه / ينابيع زيتا للمقاوالت االنشائية1963187

شركة احمد ابو نواس وشريكته / االخاء للمقاوالت واالنشاءات1973190

شركة احمد ابو نواس وشريكته / االخاء للمقاوالت واالنشاءات1983190

التازم للمقاوالت االنشائية / عمران ايوب سعيد هدايه1993212

شركة محمود القضاه وشركاه2003222

شركة عقاب الطراونة وشركاه/ عقاب الطراونه وشركاه للمقاوالت االنشائيه2013228
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مؤسسة ماجد محمود سلمان عقله للمقاوالت  االنشائية / ماجد محمود سلمان عقله2023243

سركسيان للمقاوالت / شركة ميشيل سركسيان وشركاه2033249

 االنبهار للمقاوالت االنشائية / محمد حموده اسحق العجو2043255

شركة املراحله والعطيوي / شركة املراحله و العطيوي للمقاوالت االنشائية2053266

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية2063296

مؤسسة روابي اللجون للمقاوالت االنشائية / احمد عادل احمد محمود2073305

شركة موسى الصرايرة واوالده2083316

شركة النسور والزغول وشركاهم2093335

سامر محمد حجازي للمقاوالت االنشائية / سامر محمد حجازي جبران2103369

شركة افاق العمرانية للهندسة واملقاوالت  االنشائية .ذ.م.م2113370

عبد اهلل عوده حماد الطراونة / الراجف للمقاوالت االنشائية2123371

شركة عاطف العجالين وشريكه2133375

مؤسسة غدي حدادين للمقاوالت / عدي زياد فرح حدادين2143376

عيرا للمقاوالت / معن عبد اهلل فياض العاوين2153388

شركة محمد حسين القرعان وشريكه / تضاريس للمقاوالتاالنشائية2163389

شركة انوار العرب للمقاوالت ذ.م.م / انوار العرب للمقاوالت2173399

مؤسسة زاهي يعقوب هلسه للمقاوالت االنشائية /  زاهي يعقوب خلف هلسه2183400

شركة التحكيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2193401

شركة احمد وفادي عميره2203404

شركة انس ويوسف عطيه / انس ويوسف عطيه للمقاوالت2213408

مؤسسة مخلوف للمقاوالت االنشائية / اسامة يوسف محمد مخلوف2223418

شركة وائل صالح احمد الطراونة واوالده صدام ومحمد / املسمر للمقاوالت االنشائية2233423

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م2243432

شركة احمد املبيضين وشركاه / احمد املبيضين للمقاوالت االنشائية2253453

مؤسسة رافع العاصم للمقاوالت االنشائية / رافع خلف محمد العاصم2263461

فيدك الهندسية / قيس معزوز عبد الهادي الغنانيم2273467

شركة موسى غدير وشركاه / بنود للهندسة واملقاوالت االنشائية2283474

شركة كورونا للمقاوالت ذ.م.م2293477

شركة الريحانة للمفاوالت االنشائية ذ.م.م2303488

شركة الغفار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2313489

شركة وليد ومحمد صايف وشريكتهم2323491

شركة جمعة الزيادات وشريكه / جمعة عليان الزيادات للمقاوالت2333493
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شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي2343501

شركة محمد وابراهيم عوده الطراونة وشريكهم / محمد وابراهيم عودة الطراونة وشريكهم2353508

شركة فواز الزريقات وشريكه2363512

شركة اميسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2373514

اقليم الوسط للمقاوالت2383555

شركة ازميل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / ازميل للمقاوالت2393559

ربوع الطفيلة للمقاوالت االنشائية / محمد احمد خليف املرايات2403576

مؤسسة عبد اهلل ناصر للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل محمد عبد اهلل ناصر2413580

شركة هياكل للبناء واالنشاءات ذ.م.م2423581

ذياب علي للمقاوالت االنشائية / ذياب احمد ذيب علي2433582

راكان الصفدي للهندسة واملقاوالت / راكان فارس فرح الصفدي2443585

شركة نقش الحجر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2453587

شركة وليد مصطفى الصغير وشركاه2463597

شركة املجالي وابو سمهدانه / مجدولين للمقاوالت االنشائية2473605

شركة ماجد القرالة وشركاه2483615

مؤسسة عادل ابو عوده للمقاوالت االنشائية / عادل اسماعيل احمد ابو عوده2493616

مؤسسة معاذ البدور للمقاوالت االنشائية/ معاذ عبد الحميد مبارك البدور2503617

شركة وسام شريم وشريكها2513619

شمول للمقاوالت االنشائية / مراد محمود محمد مصاروه2523628

شركة عبد الهادي وعوض الطراونة / ركن الصابة للمقاوالت االنشائية2533629

مؤسسة محمد كنعان للمقاوالت / محمد عيسى يوسف كنعان2543633

شركة شمس االردن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2553637

مؤسسة عبداهلل الربعي للمقاوالت /عبد اهلل عوض اشتيوي الربعي2563642

شركة محمد السعود وشريكه / الودق للمقاوالت االنشائية2573652

مؤسسة عيسى نعيم حداد للمقاوالت الهندسيه / عبسى نعيم عيسى حداد2583653

شركة عامر ابو عباس وشريكه2593657

شركة محمد محمود املناصير وأوالده2603665

شركة املشربية للمقاوالت ذ.م.م2613667

شركة مروان البوريني وشريكه2623680

شركة طرابلس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2633682

شركة راس الخيمة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2643686

شركة بيونير للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2653690
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شركة البنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2663720

مؤسسة عدنان مارديني للمقاوالت االنشائية / عدنان سفر حسن مارديني2673728

تعامد للمقاوالت / رأفت عدنان أحمد الصوالحة2683741

شركة علي نصر اهلل وشريكته2693744

شركة حسين العساكره وشريكه  / امليسره للمقاوالت2703746

مؤسسة سعود املساعيد للمقاوالت االنشائية / سعود طال سعود املساعيد2713755

شركة محمد ارشيد وشريكه / ربوع القدس للمقاوالت االنشائية2723775

شركة دعائم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2733777

شركة ابراهيم الشقور وشريكه / ابراهيم الشقور وشريكه2743781

البصمه املميزه للمقاوالت االنشائية / عبد الرحمن تيسير حسن الغانم2753782

شركة عبد الحميد وشريكه / الرقيم الهندسية للمقاوالت االنشائية2763784

شركة آالت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2773785

شركة املصري والصباغ / تال الشمال للمقاوالت االنشائية2783786

شركة الحردان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2793788

شركة سعد النعيمات وشريكته2803800

مؤسسة الوتن للمقاوالت / محمد احمد رشيد محمود2813804

مؤسسة نفاع للمقاوالت العامة / عيسى خيرو عقيل ابو نفاع2823805

شركة نصار العمارين وشركاه / منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية2833810

مؤسسة الهيبه للمقاوالت االنشائية / عاء جال حسن النجار2843818

شركة ايوب  الفقيروشريكه /آميال الطفيله للمقاوالت االنشائية2853842

شركة سيف عبد العزيز علوه شريكه2863845

مؤسسة حمزه العلكومي للمقاوالت االنشائية / حمزه محمد عبد الكريم العلكومي2873846

شركة املعتصم باهلل البدارين وشريكه2883850

شركة ابراهيم دلقموني وشريكه2893874

مؤسسة جمزو للمقاوالت االنشائية / اشرف عيسى ابراهيم 2903881

شركة الهنوف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االنتفاع للمقاوالت االنشائية2913884

مؤسسة املاسة الحمراء للمقاوالت / يوسف محمد عبده الجعاعره2923893

شركة وائل محمد صالح وشركاه2933905

شركة ابراهيم عيد العمايره وشركاه2943918

مؤسسة هيثم فريحات للمقاوالت االنشائية / هيثم ابراهيم احمد فريحات2953919

شركة سامي وهمام شحاده2963921

شركة البناء الوطني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2973932
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شركة بركات محمد سالم الطراونه وشركاه/ نجمة االبداع للمقاوالت االنشائية2983933

شركة العاديات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2993937

شركة فاس العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3003939

شركة سمت للمقاوالت ذ.م.م.3013942

مؤسسة الثاث نقاط للمقاوالت االنشائية /  ابراهيم عبد الحفيظ محمد عبد الحافظ3023943

شركة الصرح الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3033952

شركة الباني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3043959

مؤسسة علي عارف العبويني للمقاوالت / علي عارف عواد العبويني3053972

شركة البناء الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3063974

شركة باجس املناصير و شركاه3073975

شركة اعمار االردن للمقاوالت ذ.م.م3083976

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية3093985

مؤسسة محمد املطرمي للمقاوالت / محمد عبد املجيد احمد املطرمي3103987

شركة محمد دحبور و شريكة3113995

مؤسسة وجيه السعايدة للمقاوالت االنشائية / وجيه عواد مفضي السعايده3124001

شركة سال للمقاوالت االنشائية ذ م م3134008

شركة يزن ويزيد البدور3144014

مؤسسة علي املناصير للمقاوالت االنشائية /علي هاني حسين املناصير3154024

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3164028

مؤسسة محمد املناصير املقاوالت االنشائية / محمد هاني حسين املناصير3174030

شركة حسن عبد اهلل الطراونه وشركاه  / سراقه للمقاوالت االنشائية3184031

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم3194032

شركة وتد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3204036

شركة جبال جبا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3214038

مؤسسة حنتولي للمقاوالت االنشائية /دينا خالد محمد حنتولي3224039

شركة سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3234044

مؤسسة لحلوح للمقاوالت االنشائية /حسن عصام حسن لحلوح3244058

شركة املرايات للمقاوالت االنشائية / غسان عازي خليف املرايات3254065

شركة احمد محمد خير ملكاوي وشريكه / البؤرة للمقاوالت االنشائية3264066

شركة فينوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3274073

مؤسسة الطاووس للمقاوالت االنشائية / اسراء وليد احمد هبيشان3284074

مؤسسة شمس الكرك للمقاوالت االنشائية / اسماء عبداهلل محمد ابونواس3294076
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مؤسسة االزرق الجنوبي للمقاوالت االنشائية /ليث منصورعوده الشوشان3304079

شركة رائد املجالي و شريكته /االضواء الخضراء للمقاوالت االنشائية3314084

شركة الزمرده للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3324085

مؤسسة امين احمد للمقاوالت و االنشاءات / امين جميل امين احمد3334093

مؤسسة كافور للمقاوالت االنشائيه/ محمد عبد اهلل عايد ابو دلو3344097

عمر و اسامه للمقاوالت االنشائيه / اريج ابراهيم محمد حامد3354098

ابراج الكرك للمقاوالت االنشائيه/ محمد مازن سليمان االغوات3364101

شركة محمد ثلجي و شركائه3374106

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائيه/ محمد اسماعيل علي " الرتيمات املزايده"3384111

شركة ريم البوادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3394120

مؤسسة يوسف النجارللمقاوالت االنشائية/ يوسف سعيد محمد النجار3404121

شركة خالد و لينا الخليفات / خالد الخليفات للمقاوالت3414123

شركة علي الحسبان و شريكته / علي الحسبان للمقاوالت االنشائية3424124

شركة حسام احمد القيسي وشركاه  / حسام القيسي وشركاه للمقاوالت االنشائية3434125

شركو مهند الداوديه وشريكه3444126

شركة الحبيس وشريكته3454127

مؤسسة محمد الحواتمه للمقاوالت االنشائية / محمد جازي حسين الحواتمه3464129

مؤسسة الجرافه للمقاوالت االنشائية / حمدي محمد عاطف حمدي زيتون3474132

مؤسسة هاشم الحمران للمقاوالت االنشائيه /هاشم عبدالفتاح محمد عبداهلل الحمران3484133

شركة عادل القطاونه و شريكته /عادل القطاونه و شريكته للمقاوالت االنشائيه3494134

مؤسسة محمد مطاحن للمقاوالت االنشائيه / محمد سمير سليمان مطاحن3504136

شركة القصور الهندسيه للمقاوالت االنشائيه ذ م م3514137

شركة االرمك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3524138

شركة القوة الثاثية للمقاوالت االنشائية ذ م م3534140

شركة محمود بني حمد و شريكه3544142

صقور امليدان للهندسه و املقاوالت االنشائية / فارس جورج خليف حداد3554148

شركة سنا عمان للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3564157

ابو سليمه للمقاوالت االنشائيه / انس احمد رمضان ابو سليمه3574168

مؤسسة ثائر محمد علي الجعار للمقاوالت االنشائيه / ثائر محمد علي النجار3584175

الخطط الدقيقة للهندسة و املقاوالت / انس موسى محمد حسان3594176

مؤسسة حازم عدلي حتامله للمقاوالت االنشائيه / حازم عدلي محمود حتامله3604178

شركة ايمن العيسى وشريكه / ايمن العيسى للمقاوالت االنشائية3614182

مؤسسة عبد الرحمن خليل ابو معيتيق للمقاوالت / عبد الرحمن خليل محمد ابو معيتيق3624184
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شركة اكوان للمقاوالت ذ.م.م3634185

شركة اراغون للمقاوالت ذ م م3644186

شركة املعلم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3654192

شركة املسار الحرج للمقاوالت االنشائية ذ م م3664200

مؤسسة مروان البقاعين للمقاوالت / مروان بولص جميل البقاعين3674210

شركة محمد العجالين و منذر الهواوشه / برتا للمقاوالت االنشائية3684212

شركة ابراج الصحراء للمقاوالت االنشائية ذ م م3694215

العضيد للهندسة واملقاوالت االنشائية / عدي يحيى محمد ابو نواس3704217

شركة محمد ابو ديه و شريكته3714218

شركة محمد جمعه املعايطه و شريكه3724219

مؤسسة مالك اخاوي للمقاوالت االنشائية / مالك سعود يوسف اخاوي3734220

شركة طور عبدين للمقاوالت االنشائية ذ م م3744230

شركة الحناقطه واملطرمي3754238

مؤسسة راكين للمقاوالت االنشائية / عثمان سليم خليفه الجعافره3764242

مؤسسة غازي للمقاوالت االنشائية / محمد نايف سليمان ابو غازي3774245

شركة عبدالرحمن املشاقبه وشريكه3784247

شركة امجد املساعده وشركاه3794248

شركة جمال الدين الخريسات وشريكاه / الخريسات الهندسيه للمقاوالت3804250

شركة آسر للمقاوالت االنشائيه ذ م م3814254

مؤسسة سليمان السعايده للمقاوالت االنشائيه / سليمان حسن سليمان السعايده3824258

شركة الرحيق للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3834259

عامر وراشد للمقاوالت االنشائيه / احمد عامر طاهر قطيشات3844261

شركة املصادقه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3854262

شركة وليد الخايله و شريكه3864263

االعتاء للمقاوالت االنشائيه / اسماعيل مروان اسماعيل مرقه3874266

مؤسسة املهندس سلطان علوي للمقاوالت / سلطان ناجح صبحي علوي3884267

مؤسسة عاء ابو الكشك الدوليه للمقاوالت االنشائيه / عاءعبداهلل مصطفى ابو الكشك3894268

شركة اعمار القاسم للمقاوالت ذ.م.م3904270

مؤسسة مروان البدوي للمقاوالت / مروان حسن علي البدوي3914271

مؤسسة ابو شعله للمقاوالت االنشائيه / عبداللطيف داود محمد ابو شعله3924272

شركة حامد العليمات وشريكته3934275

شركة همام للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3944279

مؤسسة عمار سعدالدين ابو حليمه / عمار سعد الدين حسين ابو حليمه3954281

شركة االدامة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3964282

مؤسسة جبال سوف للمقاوالت االنشائية3974287
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شركة املعارج للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3984288

شركة اوقات للمقاوالت ذ م م3994300

شركة العهد و الوفاء للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4004311

شركة برج الصقر العالي للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م4014312

شركة الفوالذ الهندسي للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م4024320

شركة ثوريوم بناء لإلنشاءات ذ.م.م4034328

شركة الدائرة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م4044331

تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )12(                                                                                            الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ.م.م.117

شركة االنشاءات الفنية العربية284

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة394

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت4156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت5207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء6210

املؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين واملحاربين القدماء7342

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م8357

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة9426

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م10449

مؤسسة زياد الحجاج للمقاوالت االنشائية / زياد محمد حمدان الحجاج11891

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م122235

تخصص صيانة ابنية
العدد الكلي )6(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م1403

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده2423

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور3786

شركة دار عمان للديكور ذ.م.م41366

درة عبد اهلل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الكريم عواد الشديفات51788

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م62013
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تخصص صيانة ابنية

العدد الكلي )3(                                                                                             الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة املعمارية للمقاوالت / شركة عبد الحكيم راجح جوده السكايف وشركاه1328

مؤسسة املهندس بسام فرحان للمقاوالت / بسام موسى مصطفى فرحان2854

شركة املعلم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م34192

تخصص صيانة ابنية

العدد الكلي )24(                                                                                         الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد1444

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت / فتحي محمد جبر فرج اهلل2572

مكتب عميره للهندسة واالنشاءات/شركة محمد صاح الدين عميره وشريكته3699

مؤسسة جمال مدلل للمقاوالت / جمال ناظم محمود مدلل41013

مؤسسة نايف ابراهيم الطراونه للمقاوالت51058

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية61174

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه71311

 العنود للمقاوالت / شركة كرادشه والحمارنه81577

مؤسسة الرموز للمقاوالت / نصر محمد سالم عسكري91670

مؤسسة جلنار للمقاوالت / كامل فتحي كامل الغنما101844

شركة مهند املهيرات وشريكته111984

مؤسسة سعاده زاهده للمقاوالت االنشائية / سعاده عمر رسمي زاهده122164

شركة اراده للمقاوالت ذ . م . م132202

بني عبيد للمقاوالت / شركة ابراهيم بهجت الخضاونه وشركاه142544

شركة املصمم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م152560

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده162574

شركة الباشق لانشاءات ذ.م.م172746

شركة جمال عبد اهلل السوده وشريكه182813

شركة احمد الحسنات وشريكه / الكبرى للصيانة العامة192901

شركة محمد محمد الطراونة وشركاه / شركة رجم الصخري للمقاوالت203067

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية213296

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م223312

شركة جمعة الزيادات وشريكه / جمعة عليان الزيادات للمقاوالت233493

مؤسسة الوتن للمقاوالت / محمد احمد رشيد محمود243804
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 رقم التسلسل
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البوصله للهندسة واالنشاءات / انور سليم سعيد حسونه121

مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة/شركة كمال ابو صوفة واخوانه290

شركة ابراهيم كريشان وشريكه3407

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .4472

مؤسسة العوضي للمقاوالت االنشائية / هيثم موسى ذياب النعيمات5487

مؤسسة الخاروف لابنية واملقاوالت - شركة احمد الخاروف وجمال الشوابكة6536

مكتب زلطة للتعهدات / سمير محمد احمد عوده7599

مؤسسة ابو حجله للمقاوالت العامه / سامي هاني يوسف ابو حجله8648

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى9727

شركة محمود سليمان الطراونة وشركاه / البدر للمقاوالت االنشائية10818

مؤسسة املهندس مازن حجازي للمقاوالت / مازن علي محمد حجازي11828

مؤسسة الحسام للتعهدات العامة /توفيق ابراهيم سليمان ابو محفوظ12834

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه13850

شركة واصف هال عميش وشريكه / البركة للمقاوالت14857

عبود للمقاوالت االنشائية / شركة ) محمد أمين ( بني نصر وشركاه15912

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة16958

شركة علي وعاطف القضاة171048

سكينه للمقاوالت / شركة احمد مصطفى  الطراونة وشركاه181105

شركة عماد الجندي وشركاه / مؤسسة الجندي للعزل والصيانة191159

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان201211

مؤسسة نضال نصيرات للمقاوالت / نضال مجول اليف نصيرات211244

مؤسسة حازم للمقاوالت - خضر حسن حسين عباس السلمان221245

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ231441

شركة محمد ابو الرب وشريكته241498

شركة ابراهيم وأوس حامد / السعيد للبناء واملقاوالت251500

مؤسسة اسماعيل عودة للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عوده سليمان الشوبكي261521

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل271657

مؤسسة مازن االشقر للمقاوالت االنشائية / مازن سليم علي خضر األشقر281693

شركة االعمار الفنية املحدودة ذ.م.م291735

الشركة االنشائية للعزل الكيماوي ذ.م.م.301758

كنار للمقاوالت املتخصصة/ شركة محمد ناصر النابلسي وشريكته311777

مؤسسة ديسا لابنية واملقاوالت/حسن خليل عبد الكريم الديسي321969

مؤسسة ملا للمقاوالت / عبد العزيز عبد اهلل علي العربيات332068

شركة احمد سعد وشريكته / مؤسسة احمد سعد وشريكته للمقاوالت342191
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شركةمحمود دخل اهلل الصرايرة وشركاه / الفج الهندسية للمقاوالت اإلنشائية352269

شركة حماد السيايده وشركاه362445

شركة الوثاق للمقاوالت ذ . م . م372558

شركة سليمان ذياب سامه النعيمات واوالده /الدسره للمقاوالت االنشائية382589

مؤسسة احمد خضر موسى دوايمه للمقاوالت / احمد خضر موسى دوايمه392620

شركة جمال ابو نواس وأوالده402639

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه412778

مؤسسة حربي خلف الحجاج للمقاوالت / حربي خلف باجس الحجاج422819

شركة اشرف زيادين وشركاه/ اشرف زيادين وشركاه للمقاوالت االنشائية432896

شركة محمد النعيمات وشريكه / مكتب محمد النعيمات وشريكه للمقاوالت442922

شركة ماهر الحجاج وشريكه / روابي االقصى للمقاوالت االنشائية453032

شركة الجدير بالثقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م463147

شركة سعيد ابو دعابس واوالده / مؤسسة دعابس للمقاوالت473219

شركة موسى غدير وشركاه / بنود للهندسة واملقاوالت االنشائية483474

شركة قاسم ابو عمرو وشريكه / املجهار للمقاوالت االنشائية493561

شركة سعد النعيمات وشريكته503800

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت513808

شركة نصار العمارين وشركاه / منارة مؤاب للمقاوالت االنشائية523810

مؤسسة محمد ارشيد للمقاوالت / محمد ارشيد احمد حمران533926

شركة فاطمة العبيدات و شركاه / وداد و حا للمقاوالت االنشائية543993

شركة اثمار للمقاوالت االنشائية ذ.م.م554028

شركة سرمد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م564044

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م574086

ابراج الكرك للمقاوالت االنشائيه/ محمد مازن سليمان االغوات584101

مؤسسة محمد اسماعيل الرتيمات للمقاوالت االنشائيه/ محمد اسماعيل علي » الرتيمات املزايده«594111

مؤسسة سيف و سعد للمقاوالت / ثابت علي سليمان مصلح604115

شركة الحبيس وشريكته614127

شركة عادل القطاونه و شريكته /عادل القطاونه و شريكته للمقاوالت االنشائيه624134

شركة ابو جلغيف و ابو رواع / جسر املدينه للهندسه و املقاوالت634145

شركة عزالدين الحجاج و محمد جواوده644150

شركة مالك العجالين وشريكه / وادي السياح للمقاوالت654158

مؤسسة بسام سليم الطراونه / بسام سليم حماد الطراونه664165

شركة وليد حسين النعيمات وشريكه674305
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تخصص منشأت معدنية

العدد الكلي )9(                                                                                            الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م178

شركة املنشأت الحديدية ذ.م.م2149

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة3277

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ . م . م4404

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة5426

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ.م.م6624

شركة يوسف الذنيبات وشركاه71574

شركة شمس العقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م83070

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م93129

تخصص منشأت معدنية

العدد الكلي )12(                                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة سالم ذياب الطراونة وأوالده198

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م2357

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت / فتحي محمد جبر فرج اهلل3572

شركة فيصل القروم وشريكه4869

شركة فوزي النجار وشريكه51263

شركة محمد اسماعيل محمود وشريكه / القناديل الهندسية للمقاوالت61935

شركة ابو هنطش وعمرو / مصانع الوفاء للمنشآت املعدنية71979

شركة املعدنية االستشارية للمقاوالت ذ.م.م / املعدنية االستشارية للمقاوالت82170

شركة عزمي زريقات وشركاه92386

شركة منصور بطاينة وحسن ابو سرحان / الجسور لألعمال املعدنية102946

شركة تقنية ميساب للهندسة والتعهدات ذ.م.م112968

شركة الحلول التفصيلية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م123650
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تخصص منشأت معدنية

العدد الكلي )24(                                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه1181

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت2274

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م3819

الكفاوين للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الرحمن الكفاوين وشركاه4884

شركة املجموعه الفنيه للهندسه والصيانه ذ . م . م51285

شركة صالح احمد الطراونة وأوالده61289

مؤسسة عبد الرحمن الذنيبات للمقاوالت / عبد الرحمن احمد سامة الذنيبات71305

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م81411

شركة هشام مراد وشركاه / الرفيق لابنية واملقاوالت العامة91695

مؤسسة صالح  الخطيب للمقاوالت / صالح عيسى سليمان الخطيب102043

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي112208

شركة سفيان عبد اهلل محمد الزعبي وشركاه /سفيان عبد اهلل محمد الزعبي و شركاه للمقاوالت 122302
االنشائية

العامودية الفوالذية للهندسة واالنشاء / قصي عبد الكريم محمود ابو جاموس132432

شركة التقنية للهندسة واالنشاءات املعدنية ذ . م . م142552

شركة كارمن للمقاوالت ذ.م.م152902

شركة بعاره وشريكهم163103

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية173310

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م183432

مؤسسة محي الدين عويمر للهياكل املعدنية / محي الدين محمد جباره عويمر193530

شركة هياكل للبناء واالنشاءات ذ.م.م203581

شركة معادن للمقاوالت واالنشاءات ذ.م.م213591

شركة سما للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223673

شركة بدر للصيانه و الخدمات البحرية ذ م م / مؤسسة بدرللصيانه و الخدمات البحرية233994

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم244032
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املجال أشغال متخصصة
تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين

العدد الكلي )44(                                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م214

شركة أبو حليمة اخوان339

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م459

شركة ابناء خلف الطراونة593

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت6100

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م9184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت10207

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات11236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م12245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م13262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت14274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ. م . م(15275

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م16292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة / شركة ابو الحاج للتعهدات العامة17301

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه18306

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه19441

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات20493

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م21748

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية 22792

شركة حمد وموسى عطيه القيسي23876

شركة محمود داود الطراونة وشركاه24894

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م25928

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده26956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه271127

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر281210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ . م . م291221
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م301334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م311704

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م321991

شركة معاوية املدادحه ورائد الطراونه332372

شركة مناجم لتطوير التعدين ذ . م . م342428

شركة الحفر للمقاوالت االنشائية ذ . م . م352506

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م362651

شركة معان للمقاوالت ذ . م . م372677

شركة وادي رم للمقاوالت ذ.م.م382815

شركة اركان للمقاوالت االنشائية والتعهدات التعدينيه ذ.م.م392825

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين403589

شركة الراسخون العرب للمقاوالت اإلنشائية ذ.م.م413969

شركة الهديل للكسارات ذ.م.م424069

شركة موسى عطيه القيسي وشركاه434269

شركة املدد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م444295

تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين

العدد الكلي )10(                                                                                           الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م1114

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م. 2144

شركة ابو جلود للطرق واالبنية3235

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت4243

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م5624

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م61158

البتراء للمقاوالت االنشائية / شركة محسن ومحمد حسين ابو عبيد71700

شركة حمزه سليمان وشركاه / شرق االردن للمقاوالت االنشائية81946

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م92235

شركة اسوار البتراء للمقاوالت ذ م م103392
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تخصص اشغال ترابية / حفريات و حفريات لتعدين
العدد الكلي )16(                                                                                            الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت1179

شركة منصور عيسى العقايلة و شركاه / منصور عيسى العقايلة و شركاه2181

تعهدات  محمد فرحان الفاعوري / محمد فرحان الفاضل الفاعور3325

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه4510

 شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية5623

 مؤسسسة املحاربون للمقاوالت / شركة احمد الكوز وشركاه61568

   شركة موسى الشلبي وشركاه71691

شركة موسى الكوز واوالده / النظامية للمقاوالت االنشائية81726

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه92358

شركة فايز الكوز وشريكته / الكوز للمقاوالت102597

شركة البناؤون الفنيون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م112942

شركة سوسنة االردن للمقاوالت ذ.م.م123414

شركة التشييد والطرق للمقاوالت ذ.م.م133428

شركة علي عيسى الطراونة وشركاه143441

شركة محمد نزال الخمايسه الحجايا وشريكه153754

شركة رابح ياسر عبداللطيف القطاونه و شركاه /قلعة الكرك للتعدين و الحفريات164216

تخصص الكترونيات
العدد الكلي )1(                                                                                       الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة املجموعة الفنية املتكاملة للمقاوالت االنشائية ذ . م . م13157

تخصص انشاء سدود 
العدد الكلي )2(                                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م1292

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات2493
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تخصص حفر ابار
العدد الكلي )3(                                                                                             الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات1493

شركة بيع وصيانة املعدات املحدودة / مؤسسة بيع و صيانة املعدات املحدوده21063

شركة مجموعة املوقع للخدمات وحفر اآلبار ذ.م.م31553

تخصص حفر ابار
العدد الكلي )3(                                                                                             الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م11585

شركة محمد علي قاووق وشركاه /القاووق لحفر االبار21642

شركة نهر السن لحفر االبار ذ.م.م34329

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )11(                                                                                             الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م175

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.2144

شركة غازي حمدان وشريكه3157

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت4274

شركة حربي شبيات وأوالده5414

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م6748

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م71704

شركة سفيان الناصر وأوالده81825

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية91858

شركة عبد اهلل عواد واوالده / عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت101952

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية111982
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تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )2(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الدولية لعقود االنشاءات واالتصاالت ذ.م.م11792

شركة بيكا للمقاوالت االنشائية ذ م م24229

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )4(                                                                                             الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق11487

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت21716

مؤسسة الليوان للمقاوالت االنشائية / شركة ملحم و شريكه32163

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية43292

تخصص شبكات االتصال
العدد الكلي )18(                                                                                           الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة سامح دبابنه ومحمد عمر / مؤسسة دبابنه للتعهدات1223

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م2403

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .3472

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه4647

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه5998

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار61534

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر71697

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية82250

شركة البنى التحتية للمقاوالت االنشائية ذ . م . م92312

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م103498

شركة صوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / الجبال الراسخة للمقاوالت113730

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م123806

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ م م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة133992

شركة اوكسجين للمقاوالت ذ م م144000

شركة الكينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م154010

شركة الفاصله للمقاوالت االنشائيه ذ م م164204

شركة مورانو للمقاوالت ذ م م174205
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املجال طرق
تخصص اشغال خرسانية / جسور و تقاطعات واالنفاق

العدد الكلي )32(                                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م214

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة االنشاءات الفنية العربية484

شركة ابناء خلف الطراونة593

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت6100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م7114

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م8115

شركة االليات العامة9119

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.10144

شركة املشاريع املتحدة11155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت12156

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م13184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت14207

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م15233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م16245

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م17262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت18274

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م19292

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات20493

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م21624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م22748

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده23956

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر241210

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م / مؤسسة املهندس ايمن الخضيري للمقاوالت251317

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م261334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م271704

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه281775

شركة سفيان الناصر وأوالده291825

شركة درويش بسيسو و شركاه301826
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية313292

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م323969

تخصص اشغال خرسانية / جسور و تقاطعات واالنفاق
العدد الكلي )7(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م1819

شركة محمود داود الطراونة وشركاه2894

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م31411

شركة ايمن احمد وشريكه42398

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م52651

شركة الساحل للمقاوالت  ذ م م64198

شركة املدد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م74295

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )30(                                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة و املقاوالت ذ.م.م214

شركة ابو حليمة اخوان ذ م م339

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م459

شركة ابناء خلف الطراونة593

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت6100

شركة محمد جراد الطراونه و اوالده7114

شركة االليات العامة8119

شركة املشاريع املتحدة9155

شركة حيمور أبناء عم و شريكهم ذ.م.م10184

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت11207

شركة محمد يوسف الشبطات و شركاه للتعهدات12236

شركة حسن الطراونة و أوالده / حسن الطراونه و أوالده للمقاوالت13243

شركة زكريا صالح الطراونه للمقاوالت ذ.م.م14245

شركة حسين عطية و اوالده ذ.م.م/ مؤسسة حسني عطيه لابنية و املقاوالت 15274
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة األردنية للتنمية االقتصادية و التجارة / كوميدات ذ.م.م16275

شركة الجعفر للتعهدات ذ.م.م17292

مؤسسة الدروب االردنية للتعهدات العامة/ شركة ابو الحاج للتعهدات العامة18301

شركة مروان أحمد الكردي و شركاه ذ.م.م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات19493

شركة األوسط للمقاوالت ذ.م.م20748

شركة حسان الكوز و شريكه / حسان الكوز و أوالده21956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه / عيسى جراد الطراونة وأوالده221127

 مؤسسة املنهل للمقاوالت/ شركة عصام الهويدي وفريد حتر231210

شركة العروبة للكسارات و املقاوالت ذ.م.م241221

شركة باب الشرق للمقاوالت ذ.م.م/ مؤسسة املهندس امين الخضيري للمقاوالت251317

شركة عادل ابو سل و اوالده/ عادل ابو سل للمقاوالت261328

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م271334

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ.م.م281704

شركة العربية الدولية لانشاءات و املقاوالت ذ.م.م292235

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م303969

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )19(                                                                                            الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة العصر للتعهدات/ شركة ورثة صادق حسين ابراهيم119

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت2156

شركة ابو جلود للطرق واالبنية3235

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م4262

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية/ شركة عارف البرغوثي وشريكه5377

شركة هشام عبداهلل املوسى واخوانه6441

شركة علي صالح الطراونه واوالده/ الفا للمقاوالت االنشائية7792

شركة محمد خلف إبراهيم الطراونة و أوالده / محمد خلف إبراهيم الطراونة و أوالده للمقاوالت8831

 شركة وادي االردن للمقاوالت االنشائية/ شركة جميل ابو شريخ وشريكه9852

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم10859

شركة محمود داود الطراونة وشركاه11894

شركة عمر ابو حليمه وأوالده12939

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة131384
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م141585

الشركة النموذجية للهندسة والجسور / شركة محمود خالد وشركاه151775

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م161991

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه/ خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه للمقاوالت اإلنشائية 172474

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م182651

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م193498

تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )7(                                                                                             الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املعالم الهندسية للمقاوالت/ شركة عبدالعزيز حسن اسماعيل الرب و شركاه1162

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت2179

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه3306

شركة احمد محمد املعابره وشركاه4311

مؤسسة الجابر للتعهدات واالعمال املدنية/ شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات واالعمال 5331
املدنية

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات /شركة ورثة محمود علي محمود حموده6423

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه7510
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تخصص انشاء و صيانة الطرق 
العدد الكلي )43(                                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار11534

شركة محمد اسماعيل علي واوالده21599

شركة عماد جرادات وشركاه / افنان للمقاوالت االنشائية31611

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه / ماهر و محمود الطيطي وشركاه للمقاوالت االنشائيه41616

شركة مصباح حلمي الرشق وشريكه / شركة الهاني للمقاوالت51699

شركة االمان للخدمات الفنية ذ.م.م61712

شركة مصطفى واحمد الغاوي / شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت71727

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت81736

شركة االنوار للمقاوالت / شركة عبد اهلل املعابره وأوالده91878

شركة محمد ابراهيم وشريكه / االولوية للمقاوالت االنشائية101885

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية112019

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء122338

فايز فرحان موسى القيسي / الهيل للمقاوالت132371

شركة وليد عبد الكريم الياس شديفات وشريكه142401

شركة توفيق ومحمود الطراونة152411

شركة فايز الكوز وشريكته / الكوز للمقاوالت162597

شركة ايات الحوراني وشركاه172918

شركة محمد عبد الجليل الكساسبه وشريكه / محمد الكساسبة للمقاوالت االنشائية182925

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت / صايل عبد الهادي محمد ابو عليا192953

شركة رائد الطباشات وشريكته202971

شركة ياسين مداهلل الطراونة وأوالده213024

شركة ورثة عايد العارضه وشركاه223237

شركة جاسر العنيزات وشريكه / جاسر عنيزات للمقاوالت االنشائية233296

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م243312

بوادي الجنوب للمقاوالت / شركة محمود الحوامده وأوالده253364

شركة محمد عطا اهلل خلف الطراونة واخوانه263398

شركة محمد سليمان الخوالده وشركاه273404

فيدك الهندسية / قيس معزوز عبد الهادي الغنانيم283467

شركة الطراونة والحوراني293510

شركة يوسف الطراونة وشريكته / باسل وكرم للمقاوالت االنشائية303513
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ايوب  الفقيروشريكه /آميال الطفيله للمقاوالت االنشائية313842

شركة الصدف االبيض للمقاوالت ذ.م.م323867

شركة خالد موسى الجرابعه وشريكه333906

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية343985

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم354032

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه364062

مؤسسة هاني ابوطالب للمقاوالت / هاني محمد سليم ابو طالب374222

شركة الشرق لانشاءات و املقاوالت ذ م م384223

شركة ماجد ابو نجم وشريكه394243

مؤسسة معاذ ابوعبيد للمقاوالت االنشائية / معاذ محمد سليمابو عبيد404301

شركة يزن وحسن الكوز /يزن وحسن للهندسة واملقاوالت414321

شركة الطراونة والصبيحات424324

شركة سما الدروب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م434326

تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )21(                                                                                            الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة12

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ.م.م214

شركة املقاوالت العمومية ذ.م.م359

شركة ابناء خلف الطراونة493

شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاوالت5100

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م6114

شركة االليات العامة7119

شركة املشاريع املتحدة8155

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ.م.م9184

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات10236

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ.م.م11245

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م.م (12275

شركة الجعفر للتعهدات ذ.م.م13292

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده14956

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه / عيسى جراد الطراونة وأوالده151127
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة املنهل للمقاوالت/شركة عصام الهويدي وفريد حتر161210

شركة العروبة للكسارات واملقاوالت ذ . م . م171221

شركة عادل ابو سل واوالده / عادل ابو سل للمقاوالت181328

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م191704

شركة حماد سالم الطراونة وأوالده201795

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م211991

تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )15(                                                                                           الفئة الثانية 

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة العصر للتعهدات / شركة ورثة صادق حسين ابراهيم  119

شركة احمد محمد املعابره وشركاه2311

شركة فراس رشيد وعبد اهلل ابو حليمه وشركاهم / الطرقات العامة للمقاوالت3380

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية4792

شركة زياد السكران وأوالده51076

شركة سعد العليمات و شركاه 61404

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م71585

شركة غالب ابو جريس وشركاه81688

التخصصية للمقاوالت االنشائية / شركة حرب الشعيبي وشريكه91717

شركة عوض سالم الطراونة وأوالده101817

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م112235

شركة خالد عبد اهلل جبر الرجوب وشريكه / خالد عبد اهلل الرجوب وشريكه 122474
للمقاوالت اإلنشائية

شركة عيسى محمد الرجوب وأوالده132507

شركة تكنولوجيا الطرق للمقاوالت االنشائية ذ . م . م142651

مؤسسة موسى السكايف للمقاوالت االنشائية / موسى احمد عيسى السكايف153378
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تخصص خلطات اسفلتية
العدد الكلي )48(                                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة حسن العاونه واوالده / حسن العاونه واوالده للمقاوالت االنشائية1133

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه2181

شركة ابو جلود للطرق واالبنية3235

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت4243

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م5262

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه6441

شركة عبد املجيد سالم الجرابعة وشركاه7510

مؤسسة الهويدي للمقاوالت / شركة هاني عصام أحمد عليان الهويدي وشركاه8638

شركة موسى جيوسي وشركاه9692

شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده / محمد خلف ابراهيم الطراونة واوالده للمقاوالت10831

وادي االردن للمقاوالت االنشائية / شركة جميل ابو شريخ  وشريكه11852

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م12928

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت131026

شركة شريف العمايره وأوالده141133

شركة احمد السكايف وشريكته/ احمد السكايف للمقاوالت االنشائية151199

مؤسسة عطا اهلل الطراونه للمقاوالت / عطا اهلل خلف ابراهيم الطراونة161335

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م171503

شركة محمد اسماعيل علي واوالده181599

شركة توفيق ابراهيم وشركاه191744

شركة امجد موسى الطراونه وشركاه / ابن جراد للمقاوالت االنشائية201820

شركة عامر الشباطات وشركاه211930

شركة املستقبل للمقاوالت ذ.م.م221939

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه232224

شركة علي علي يوسف الشباطات وشركاه242331

شركة فؤاد وعمر الدويري وشركاهم252363

شركة مهند املغربي وشركاه / املغربي ومناع للمقاوالت االنشائية262366

شركة الطيار للمقاوالت االنشائية ذ . م . م272505

مؤسسة هاشم املعابره للمقاوالت االنشائية /هاشم احمد محمد املعابره282530

شركة انجاز النخبة للمقاوالت ذ . م . م292540

مؤسسة سائد الشايب للمقاوالت / سائد حمد اهلل عثمان الشايب302852
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة جمال خلف الطروانه وشريكته312894

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م322961

شركة بال الفقير وشركاه / بال الفقير وشركاه للمقاوالت333090

 الطريق املفتوح للمقاوالت االنشائية  /شركة عبد اهلل العليمات وشريكه343282

شركة حسن ابراهيم معمر النوافله وشريكه353319

شركة النسور والزغول وشركاهم363335

مؤسسة كينونه للمقاوالت و الكسارات / حسام عثمان محمدوشاحي373346

بوادي الجنوب للمقاوالت / شركة محمود الحوامده وأوالده383364

شركة سمير الكوز وشركاه / سمير الكوز للهندسة واملقاوالت393368

مؤسسة عبد الرحمن رمضان للمقاوالت االنشائية / عبدا لرحمن يوسف خميس رمضان403483

شركة عمر ياسين صاح وشركاه / االعماق للتعدين413589

مؤسسة شادي ابو سل للمقاوالت / شادي عادل عبد الحميد ابو سل423592

شركة محمد عوض الطراونة وشركاه433772

شركة قاسيون للمقاوالت االنشائية ذ.م.م443807

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية453940

شركة محمد عبد املجيد الجرابعة وشريكه463986

شركة درة السند للمقاوالت االنشائية ذ م م474063

مؤسسة سهول املفرق للمقاوالت االنشائية / سليمان سعد سليمان العليمات484196

تخصص عبارات و جدران استنادية و عبارات تصريف 

العدد الكلي )15(                                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة أبو حليمة اخوان ذ.م.م139

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت2179

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات3236

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية- شركة عارف البرغوثي وشريكه4377

شركة هشام عبداهلل املوسى و اخوانه441  5

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية6792

شركة عمر ابو حليمه وأوالده7939

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه / عيسى جراد الطراونة و أوالده81127

شركة نادل و اميل البرقان / البرقان للمقاوالت91284
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شركة احمد يوسف الشباطات وأوالده101333

شركة ابراهيم نبهان و شركاه / نبهان وشركاه للمقاوالت االنشائية111916

شركة خالد زعبي وشريكه / خالد سليم زعبي وشريكه للمقاوالت122435

شركة سعيد ابو دعابس واوالده / مؤسسة دعابس للمقاوالت133219

شركة الحلول الشاملة للمقاوالت الجيوتقنية والبيئية ذ.م.م143437

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية153940
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املجال كهروميكانيك
تخصص الكترونيات

العدد الكلي )2(                                                                                             الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة االردنية لانظمة الهندسية للمقاوالت ذ .م . م1682

شركة عزت الطاهر وشركاه / عزت الطاهر وشركاه للتعهدات21620

تخصص الكترونيات
العدد الكلي )1(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م1357

تخصص كهرباء
العدد الكلي )7(                                                                                             الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م1195

شركة تايه وعقاد / مكتب الهندسة الكهروميكانيكية2222

مؤسسة عبد القادر حسين البستنجي / عبد القادر حسين عبدالقادر البستنجي3531

مؤسسة محمود السفاريني للمقاوالت / محمود مصطفى حسين السفاريني41397

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه / ماهر و محمود الطيطي وشركاه للمقاوالت 51616
االنشائيه

شركة عبد اهلل عواد واوالده / عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت61952

شركة املنتصر للمقاوالت الهندسية ذ . م . م72114

تخصص كهرباء
العدد الكلي )8(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات167

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م2292

شركة حربي شبيات وأوالده3414

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سليمان محمد الحياري4488

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت51904

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية61982
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شركة علي الضمور وشركاه73302

مؤسسة محمد الضمور للمقاوالت / محمد علي موسى الضمور84265

تخصص كهرباء
العدد الكلي )60(                                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة غازي حمدان وشريكه1157

مؤسسة دبابنه للتعهدات / سامح متري يوسف دبابنه2223

شركة نايل ابو راجوح وشريكته / الرؤى املتقدمة للمقاوالت االنشائية3466

الشركة االردنية لانظمة الهندسية للمقاوالت ذ .م . م4682

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ51441

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق61487

مؤسسة احمد معيقل للمقاوالت االنشائية / احمد محمد حسن معيقل71657

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر81697

شركة حسام الدين الصغير وشريكه / عبر العالم للمقاوالت االنشائية91837

مؤسسة ايمن الصويص للمقاوالت االنشائية / ايمن عليان عليان الصويص102054

مؤسسة الليوان للمقاوالت االنشائية / شركة ملحم و شريكه112163

شركة فراس حمدان وشريكه122169

شركة درايه للمقاوالت االنشائية ذ . م . م132263

شركة وسن للمقاوالت ذ . م . م142360

شركة عبد السام املعايطه وشركاه / بلعاس للمقاوالت االنشائية152492

مؤسسة حمورابي للمقاوالت االنشائية / يوسف حنا عيسى معايعه162601

شركة سمير ابو رجب وشركاه / شركة ابو رجب للمقاوالت172741

شركة فادي وفارس عيسى / الجرمق للمقاوالت االنشائية 182760

مؤسسة اليمان للمقاوالت االنشائية / محمد عبد الكريم عبد الحميد النوايسه192787

شركة عبد الكريم السكارنه و شريكه / البوانك للمقاوالت االنشائية203023

شركة محمد علي محمود جرادات وشركاه213055

شركة اجيال االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223094

شركة التال الذهبية للمقاوالت ذ.م.م233120

اهل الهمة للمقاوالت االنشائية / شركة عصمت ابو حمدان و شريكه243169

مؤسسة خالد الحياري للمقاوالت االنشائية / خالد علي محمد الحياري253218

شركة يوسف الطيطي وشركاه263311

شركة النسور والزغول وشركاهم / تال البلقاء للمقاوالت اإلنشائية273335
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

عيرا للمقاوالت / معن عبد اهلل فياض العاوين283388

مؤسسة رافع العاصم للمقاوالت االنشائية / رافع خلف محمد العاصم293461

شركة اسام عبد القادر وشريكه/ رؤيا العصريه للمقاوالت االنشائية303520

شركة عاء حمدان وشركاه / عاء حمدان للمقاوالت االنشائية313539

شركة وائل جنديه وشركاه / املرسى ملقاوالت الكهرباء323584

شركة اجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م333607

شركة خالد جميل البستنجي وشريكه / خالد البستنجي 343677

شركة فاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م353697

شركة البنان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م363720

املجموع للمقاوالت والكهروميكانيك / اريج خلف علي السواريه373843

شركة شادي جنديه وشريكه / الجبال املضيئه للمقاوالت383873

شركة شعاع الشمس الساطعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م393945

شركة قنوع وابو ريان / نيتانيوم للمقاوالت403958

شركة املفهوم الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م413963

شركة قيود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م423967

شركة االناضول للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /التطوير الكامل للطاقة املتجددة433992

شركة اوكسجين للمقاوالت ذ.م.م444000

مؤسسة الطاقة العجيبة للمقاوالت /اياد حسن عبد الرحمن ابو عابد454005

شركة هاي اون واي للمقاوالت ذ.م.م464043

مؤسسة الضغط العالي للمقاوالت االنشائية474082

شركة رائد املجالي و شريكته /االضواء الخضراء للمقاوالت االنشائية484084

شركة الرباعيه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / االتجاهات الرباعيه للمقاوالت االنشائيه494113

شركة غازانيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م504143

شركة ساك للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م514144

شركة ساك للمقاوالت االنشائيه ذ م م524144

شركة ميماس للمقاوالت االنشائيه ذ م م534152

مؤسسة التعديل الهندسي للمقاوالت االنشائية / معتصم عبدالحليم سالم الخايله544206

شركة الهدار و الهلسه / ربوع يطا للمقاوالت االنشائية554213

مصدر االتصال للمقاوالت / رجائي ابراهيم محمد عوامله564274

شركة اوزان للتقنيات الهندسية ذ م م574322
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )27(                                                                                          الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد فضالة وشركاه1188

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد2444

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه3998

شركة نبيل خليل محمد عبداهلل وشريكته/مؤسسة عين جالوت للمقاوالت االنشائية41260

شركة عزت الطاهر وشركاه / عزت الطاهر وشركاه للتعهدات51620

االوس للمقاوالت /شركة سائده غالب  عوض وشركائها61629

شركة عبد الرحمن ضمره وشركاه71728

شركة مصطفى حسن عبده الجعار وشركاه / االحسان للمقاوالت81749

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه91824

شركة سفيان الناصر وأوالده101825

شركة السباعية للمقاوالت ذ.م.م111986

شركة ربحي سليم وشركاه122135

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية132250

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ . م . م142327

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية / عزام عبد الغني اسماعيل النمر152547

مؤسسة محمد ابو صفية للمقاوالت / محمد فارس صالح ابو صفية162944

شركة الحلول الذكية للمقاوالت ذ.م.م173145

شركة محمد املرعي وشريكه183154

شركة بشار بسيط وشريكه / البكيرات للمقاوالت193174

شركة انس بال عبد اللطيف عيد وشركاه203176

مؤسسة هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية/ هاشم حسني ابراهيم الغزاوي213194

شركة سعيد ابو دعابس واوالده / مؤسسة دعابس للمقاوالت223219

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م233312

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م243432

شركة اسامه جبر وشركاه253455

شركة احمد عثمان وشركاه263567

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م273577

شركة أجن للمقاوالت ذ.م.م283885
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تخصص كهرباء
العدد الكلي )34(                                                                                       الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة/شركة كمال ابو صوفة واخوانه190

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م2114

شركة الكركي للتعهدات3259

شركة الطليعة للمقاوالت ذ.م.م4403

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة5787

شركة فيصل القروم وشريكه6869

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه71127

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية81174

مؤسسة نايف بقاعين للتعهدات الكهربائيه/ نايف يعقوب ابراهيم البقاعين91197

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان101211

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه111551

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م121585

شركة هشام مراد وشركاه / الرفيق لابنية واملقاوالت العامة131695

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت141716

مكتب الثقة للمقاوالت / ناصر حسين محمد الجعبري151871

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي161959

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه172060

شركة وليد ابو نواس وشريكه / وليد ابو نواس وشريكه للمقاوالت االنشائية182126

شركة الحلحولي و الطراونة192464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده202574

مؤسسة خليل الخوالده للمقاوالت / خليل ادريس مصطفى الخوالده212771

شركة البعد الرابع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م223028

شركة كونزيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م233098

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م243156

شركة الطابع املتميز للمقاوالت ذ.م.م253242

مؤسسة معاذ البدور للمقاوالت االنشائية/ معاذ عبد الحميد مبارك البدور263617

شركة محمد السعود وشريكه / الودق للمقاوالت االنشائية273652

شركة العجالين والخريبات / ربوع مادبا للمقاوالت283808

شركة حسن عبد اهلل الطراونه وشركاه  / سراقه للمقاوالت االنشائية294031

مؤسسة انس فيصل القروم / انس فيصل فائق القروم304032
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة مأمون جبر للمقاوالت / مأمون ممود علي جبر314057

شركة مالك العجالين وشريكه / وادي السياح للمقاوالت324158

شركة اعمار القاسم للمقاوالت ذ.م.م334270

شركة أدر للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م344289

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )72(                                                                                           الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمد الرواشدة واوالده / محمد الرواشده واوالده للمقاوالت111

مؤسسة الدليل للمقاوالت الكهروميكانيكية / أحمد سالم حسان الشخاتره212

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م314

شركة عمون االردنية لانشاءات ذ. م.م.417

شركة الوطنية لانشاءات ذ.م.م523

شركة وائل الشنطي وشريكه/مجموعة الشنطي الهندسية646

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة762

املؤسسة العاملية للتقنيات الحديثه/شركة نصري نزال واوالده للتعهدات867

شركة ماج للهندسة والتعهدات ذ.م.م970

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات1072

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت1173

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م1275

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.1376

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م14115

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م15118

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م16140

شركة التجمع الفني للتعهدات ذ . م . م17143

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.18144

شركة املشاريع املتحدة19155

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت20156

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م21185

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت22207

شركة االنشائية للمقاوالت واعمال البناء23210
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة خليفة الدولية للمقاوالت ذ . م . م24211

شركة جرف للتعهدات ذ.م.م25216

شركة تايه وعقاد / مكتب الهندسة الكهروميكانيكية26222

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م27233

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م28262

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت29274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(30275

شركة حسين مقدادي وشريكه ذ.م.م31287

شركة الجود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م32313

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م33329

شركة عالم الهندسة للبناء واملقاوالت ذ . م . م34357

الشركة االردنية لهندسة الكهرباء وامليكانيك35425

القدس للصناعة واالنشاءات / شركة القرنة وسامة36426

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .37472

شركة ضرار الصرايره واوالده / ضرار الصرايرة واوالده للهندسة والتعهدات38574

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م39624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م40748

مؤسسة خالد مرقه للمقاوالت  الكهروميكانيكية / خالد فارس عادل مرقه41755

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م42756

شركة االعمار للمقاوالت  ذ . م . م43790

شركة انس العناني وشركاه44795

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م45819

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م46823

شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ . م . م47906

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد481006

شركة االنشاءات الصناعية ذ.م.م491044

شركة )مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية( ذ.م.م /مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية501137

شركة اياف للمقاوالت ذ.م.م511297

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م521334

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة531384

شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م541411

شركة ارياف للمقاوالت االنشائية ذ . م. م / ارياف للكهروميكانيك551650
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة احمد بدويه / احمد محمد مصطفى بدويه561685

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م571704

شركة سماح للمقاوالت ذ. م. م581763

مؤسسة الفا للتبريد والتكييف 591803

مؤسسة جلنار للمقاوالت / كامل فتحي كامل الغنما601844

شركة شفيق العدوان وشركاه / العدوان للمقاوالت611977

شركة االوابين للمقاوالت االنشائية ذ . م . م621996

شركة سدين االردنية للمقاوالت واالعمال االنشائية ذ.م.م632013

شركة ابراهيم ومصطفى اليعقوب ذ م م / افكار للمقاوالت االنشائية642019

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك652065

شركة العربية الدولية لانشاءات واملقاوالت ذ . م . م662235

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م672824

شركة تقنية ميساب للهندسة والتعهدات ذ.م.م682968

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية693292

شركة املهندسون العصريون للمقاوالت ذ.م.م703422

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م713969

شركة املدد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م724295

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )34(                                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة أبو حليمة اخوان139

 مسنات للهندسة والتعهدات255

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة نجم للهندسة والتعهدات ذ. م . م.478

شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة594

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه6181

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م7184

شركة السناء للمقاوالت ذ.م.م8195

شركة اريل الدوليه للمقاوالت االنشائيه ذ م م9449
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

املؤسسة املركزية للمقاوالت - شركة علي ماهر جرار وشركاه10459

شركة عاطف وفارس وماجدة قعوار / مؤسسة قعوار للبناءواملقاوالت11669

مؤسسة املهندس برهان نور للمقاوالت / برهان الدين حسين عبد الفتاح نور12786

شركة عمر ابو حليمه وأوالده13939

شركة يوسف احمد البستنجي واخيه  ذ.م.م14972

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت151026

مؤسسة الشامي الهندسية / شركة ابراهيم فيليب الشامي وشركاه161046

شركة منير العلي واوالده ذ.م.م171172

 اقطار للمقاوالت االنشائية181353

جهشان للهندسة واملقاوالت / شركة برفيليوس جهشان ذ.م.م191362

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م201464

شركة عدنان الجندي وشريكه / الجندي للمقاوالت211787

ؤسسة فوزي صوالحة للكهرباء وامليكانيك / فوزي سليم خليل سليمان صوالحة221832

شركة دملا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م231850

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت241896

شركة فينيسيا للمقاوالت ذ.م.م252006

شركة الشرق االدنى لالكتروميكانيك ذ.م.م262141

البقيع للمقاوالت االنشائية / ابراهيم حسن مطلق النوايسه272287

شركة عوض داود الطراونة وشركاه ذ.م.م282380

شركة عبد السام شنار وشريكه / جوده وامتياز للمقاوالت292548

شركة السارية ملقاوالت الكهرباء وامليكانيك ذ.م.م302573

مؤسسة فراس باسمه النظمة التحكم / فراس قاسم محمد باسمه313191

شركة القيم الهندسية للمقاوالت ذ.م.م323283

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م333390

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م343498
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تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )103(                                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

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

شركة الحديثة لانشاءات املدنية ذ.م.م2103

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت3243

شركة )االبنية الجاهزة( مساهمة خاصة4277

شركة ورثة خليل اسحق محمد الفاخوري - مؤسسة سند للتعهدات العامة5376

شركة بيم للمنشآت املعدنية ذ.م.م6404

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده7423

شركة عمون للمقاوالت ذ. م.م.8452

شركة محمد الداني وشركاه9561

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م10616

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان11740

وادي االردن للمقاوالت االنشائية / شركة جميل ابو شريخ و شريكه12852

شركة بيتا للهندسة واملقاوالت ذ.م.م13870

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز وأوالده14956

مؤسسة كمال تيم للمقاوالت / كمال عبد اهلل تيم الحسن151025

مؤسسة علي الشقارين للمقاوالت / علي عبد اهلل عوده الشقارين161093

شركة فايز الجندي وشركاه / فايز الجندي للمقاوالت171109

مؤسسة نائل حداد للمقاوالت االنشائية / نائل جميل عقيل حداد181148

شركة الحواري للمقاوالت ذ.م.م191191

املؤسسة االردنية للكهروميكانيك / سمير محمود ابراهيم الحوراني201371

شركة رامي زيادين وشركاه / رامي  زيادين وشركاه للمقاوالت211416

مؤسسة إتحاد املهندسين للهندسة واالنشاءات/ شركة رائد ومحمد القطامين221483

شركة الحجة وهاها ذ.م.م / مؤسسة سبتي للمقاوالت231502

مكتب املهندس صفوان عرعر / صفوان شحاده عبد الرزاق عرعر241636

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية251649

 شركة موسى الشلبي وشركاه261691

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكف عبد الرزاق خليل ابو حجر271694

مؤسسة الرائد الوطنية للهندسة / صبري عبد اهلل محمود حسين281705

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت291736
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الشبكة للمقاوالت / هيثم جودت حسن البهلوان301750

مجموعة املالك للكهروميكانيك / شركة التل والشربجي311765

مؤسسة الطف للمقاوالت / باسم فخري عوض ابو طالب321784

شركة االنظمة الهندسية للمقاوالت ذ.م.م331791

شركة سميح علقم ومحمد ابو سمره / القطاع للمقاوالت341807

شركة درويش بسيسو و شركاه351826

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م / النهار للمقاوالت361840

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية371858

مؤسسة فضل هنانده للمقاوالت / فضل محمد علي هنانده381864

شركة داوود والزواوي / التقنية املتجددة للمقاوالت391872

شركة صاح الحسني ودالل الحسني / باب العامود للهندسة واملقاوالت401883

عمر علي محمود البواعنه / مؤسسة حريما  للمقاوالت411915

النعمان للمقاوالت / رامي نعمان صالح ابو طربوش421919

شركة النخيل للمقاوالت ذ.م.م.431920

شركة نصر ومنذر عواده/الكم الهندسي للمقاوالت441967

مؤسسة امجد عليان للمقاوالت/ امجد موسى إبراهيم عليان451985

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م461991

شركة جميل الدعاسين  وشريكه / الفلك الدولية للمقاوالت472010

شركة نظام ابو فارس وشريكه / نظام ابو فارس للمقاوالت الهندسية482084

شركة هام السحب للمقاوالت ذ.م.م492177

شركة اللمسه الهندسية للمقاوالت ذ . م . م502240

شركة ريتاج للمقاوالت والكهروميكانيك ذ . م . م512327

شيحه للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة محمد وعباده شيحه522358

شركة مدى للكهروميكانيك ذ.م.م532429

شركة القاضي ونصر542477

درب التبانه للمقاوالت االنشائية / شركة فادي السويطي ويزن الخريسات552658

مؤسسة الوصيد للمقاوالت / معزوز يوسف شحاده مصطفى562680

شركة الشيار لانشاءات واملقاوالت ذ.م.م572686

شركة الداعمه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م582725

شركة الفائقة للمقاوالت ذ.م.م592857

شركة الناصر للمقاوالت ذ.م.م602881

شركة امكان للمشاريع واالنشاءات املتعددة ذ.م.م612892
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الدانه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م622989

شركة مرسين للمقاوالت اإلنشائية والكهروميكانيكية ذ.م.م632991

شركة الجبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م643003

شركة املهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م653066

شركة املجموعة الصناعية التكنولوجية ذ.م.م663129

شركة املراقبة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م673130

شركة رياينس للمقاوالت ذ.م.م683201

شركة الحقل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م /الحقل للمقاوالت االنشائية693235

شركة محمد وبشار الطراونة / املعنى العمال املقاوالت االنشائية703247

شركة سعد مرشد الردايده وشريكه / املرتجى للمقاوالت713286

شركة احد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / آرفلون للمقاوالت االنشائية723310

شركة الصفوه العمال الكهروميكانيك و املقاوالت ذ.م.م733361

شركة فلورنسا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م743436

شركة الرؤية الخضراء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / املتداولة للمقاوالت االنشائية753454

شركة دي تفلوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م763478

شركة سامي السماوي ومحمد العمري / منيرفا للمقاوالت773503

شركة وائل جنديه وشركاه / املرسى ملقاوالت الكهرباء783584

شركة الطور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م793620

شركة املصادر الخضراء ملقاوالت الكهروميكانيك ذ.م.م803624

شركة الجابر للمقاوالت االنشائية ذ.م.م813666

شركة العاشر من رمضان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م823695

شركة ميم ميم سين للمقاوالت ذ.م.م833698

شركة النجوم الزرقاء للطاقة الخضراء ذ.م.م843721

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م853748

شركة العاليات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م863752

شركة املتجددة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م873787

شركة الحس الهندسي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م883792

شركة تكوين للمقاوالت االنشائية ذ.م.م893801

شركة االنيا للمقاوالت ذ.م.م903854

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية913940

شركة ترابيا للمقاوالت ذ.م.م923941

شركة سمت للمقاوالت ذ.م.م.933942
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة سال للمقاوالت االنشائية ذ م م944008

شركة ايمن بهجت مفلح بطاينه و شريكه / عماد الدين للمقاوالت الهندسيه954048

شركة املبنى للمقاوالت ذ م م964060

شركة الساحل للمقاوالت  ذ م م974198

شركة مورانو للمقاوالت ذ م م984205

شركة تقنية الخدمات لاعمال الكهربائية و املقاوالت ذ م م994207

شركة مرج بن عامر للبنية التحتية واملقاوالت ذ.م.م1004236

شركة فيادلفيا لتركيب و صيانة مشروعات الطاقة الشمسية م خ م1014237

بوابة املشاريع للمقاوالت / عماد اكرم فهيم الطوال1024285

شركة حمزه ابو خضره وشريكه / سعاده للكهروميكانيك1034316

تخصص كهرو ميكانيك
 و طاقة متجددة 

العدد الكلي )1(                                                                                          الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة حمدان للمقاوالت االنشائيه / باسم يوسف حمدان الحمدان11211

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )3(                                                                                             الفئة االولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السندس للمقاوالت م خ / السندس للمقاوالت11848

شركة الشرق االدنى لالكتروميكانيك ذ . م . م22141

شركة الجبال السبعه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م33079

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )3(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة امين حمدان الهندسية للمقاوالت / امين اسماعيل احمد حمدان12664

شركة مرساة االردن للهندسه و املقاوالت ذ.م.م23048

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م33835
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تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )24(                                                                                          الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه / وكيله للمقاوالت11981

ابراهيم الشامي للمقاوالت االنشائية / ابراهيم اندريا بطرس الشامي22208

شركة اهداف للمقاوالت ذ.م.م32395

مؤسسة عزام النمر للمقاوالت االنشائية / عزام عبد الغني اسماعيل النمر42547

شركة املقاول للتعهدات ذ . م . م52549

شركة نسق مهندسون ومقاولون ذ . م . م62643

مؤسسة فارس عان للمقاوالت االنشائية / فارس سعيد ذيب عان72810

شركة محمد وفيصل الذيابات البطوش / دفالي للمقاوالت االنشائية82868

شركة ريتشموند للمقاوالت ذ.م.م / روابي الشمال للمقاوالت االنشائية92906

شركة النانو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م103128

شركة خلدون املناصير وشريكه113270

شركة الطاقة الخضراء للمقاوالت ذ.م.م123532

مؤسسة تامر اعويمر الهندسية للمقاوالت امليكانيكية واالنشائية/ تامر عرفات محمد اعويمر133537

شركة قاسم ابو عمرو وشريكه / املجهار للمقاوالت االنشائية143561

شركة ايليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م153725

شركة بحيرة ريسكو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م163944

شركة بدر للصيانه و الخدمات البحرية ذ. م.م / مؤسسة بدرللصيانه و الخدمات البحرية173994

شركة اورانوس للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / شمس عمان للمقاوالت184025

البتيل للمقاوالت االنشائيه / ماجد حامد مصطفى املصري194109

شركة كليفاند للمقاوالت االنشائية ذ م م204209

شركة بوابة االردن للمقاوالت االنشائية ذ م م214214

شركة حاوة لاعمال امليكانيكية والكهربائية للمشاريع ذ.م.م224291

شركة تمكين الهندسيه للمقاوالت ذ.م.م234308

شركة خالد احمد عوض الطراونه وشركاه244325
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تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )7(                                                                                            الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الطابع املتميز للمقاوالت ذ.م.م13242

شركة اتاد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م23631

شركة أجن للمقاوالت ذ.م.م33885

شركة قيود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م43967

مؤسسة فهرنهايت للمقاوالت االنشائبة / محمد صابر عبد الحليم الشرقاوي54002

مؤسسة روح التنفيذ للمقاوالت االنشائيه / يزن يوسف محمد حماد64256

شركة تامر زيادين وشريكه / تامر زيادين وشريكه74260

تخصص ميكانيك 
العدد الكلي )21(                                                                                        الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مكتب ابو صوفه للتعهدات العامة/شركة كمال ابو صوفة واخوانه190

مؤسسة رائد عان الهندسية للمقاوالت / رائد جمال عان حمد2444

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه31127

مؤسسة املنار العربي للصيانة والتعهدات/سعيد عبد الرحمن محمود القواسمي41173

مؤسسة النهوض لانشاءات الهندسية / مصطفى عبدالرحمن عبدالقادر عطية51174

شركة محمد ابو الرب وشريكته61498

شركة " محمد عاصم " شقره وشريكه71551

شركة هشام مراد وشركاه / الرفيق لابنية واملقاوالت العامة81695

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه91824

مؤسسة املد االخضر للمقاوالت االنشائية / شركة فارس سكر وشركاه102060

شركة الحلحولي و الطراونة112464

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده122574

شركة حسن محمود حسن سليمان وشركاه132778

شركة االداء التقنيه للخدمات الهندسية ذ.م.م142779

شركة األنظمة الصوتية للمقاوالت ذ.م.م152951

شركة كونزيت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م163098

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م173156

شركة الصبيحي للمقاوالت ذ.م.م183312

شركة االفكار املتناسقة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م193516

مؤسسة عبد اهلل دار بكر للمقاوالت االنشائية / عبد اهلل سعيد اسعد دار بكر203953

شركة اكوان للمقاوالت ذ.م.م214185
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املجال مياه وصرف صحي
تخصص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب

العدد الكلي )13(                                                                                            الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ابة حليمة اخوان139

شركة طوقان للمقاوالت والتجارة262

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.376

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م4140

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.5144

شركة املشاريع املتحدة6155

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م7233

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت8274

شركة الكرامة للهندسة واملقاوالت ذ . م . م9329

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م10624

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد111006

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م121704

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه / وكيله للمقاوالت131981

تخصص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب

العدد الكلي )1(                                                                                             الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة محمود داود الطراونة وشركاه1894

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )38(                                                                                           الفئة األولى

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

الشركة الوطنية للهندسة  واملقاوالت ذ . م . م114

شركة ابو حليمة اخوان 239

شركة املقاوالت العمومية ذ. م . م359

شركة االعمال العربية للتعهدات ذ.م.م / مؤسسة االعمال العربية للتعهدات472
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

انكس للمقاوالت الهندسية / شركة عبد املجيد عفانة وشركاه للمقاوالت573

شركة فؤاد ابو حمدان للهندسة واملقاوالت وشركاؤه ذ.م.م675

شركة دار الخبرة للمقاوالت ذ.م.م.776

شركة الهندسة املدنية ذ . م . م8115

شركة مكتب الخدمات الفنية ذ.م.م9140

شركة مدانات  للتعهدات ذ.م.م.10144

شركة املشاريع املتحدة11155

 شركة عيسى بوشه وشركاه - مؤسسة بوشه للمقاوالت12161

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم ذ. م . م13184

الشركة العربية للبناء واملقاوالت ذ.م.م14185

شركة املوحدة لانشاءات الهندسية ذ . م . م15233

شركة زكريا صالح الطراونة للمقاوالت ذ . م . م16245

شركة العيسى ونفاع للهندسة والتعهدات17268

شركة حسين عطيه واوالده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه لابنية واملقاوالت18274

شركة ) االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة / كوميدات ذ.م . م(19275

شركة الجعفر للتعهدات ذ . م . م20292

مؤسسة الفارس للمقاوالت العامة /شركة احمد فارس املوسى وشركاه21306

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات / محمود علي محمود حموده22423

شركة ابراج العرب للمقاوالت ذ . م . م23624

شركة االوسط للمقاوالت ذ . م . م24748

مؤسسة املسيرة للمقاوالت االنشائية / شركة حسين محمودالعرموطي وشريكه25998

مؤسسة جاما للهندسة واملقاوالت / محمد عزمي عبد الحميد داري مجاهد261006

شركة الدراس للمقاوالت ذ.م.م / الدراس للمقاوالت271026

شركة احمد يوسف الطراونه وشريكه ذ.م.م281334

شركة  نمر اللوزي وشركاه / شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة291384

شركة محمد حسن جبرين املناصرة وشركاه / مؤسسة مناصره للمقاوالت االنشائية301649

شركة املسار املتحدة للمقاوالت ذ . م . م311704

شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاوالت321736

شركة سفيان الناصر واوالده331825

شركة ميسر يوسف فرحان طه وشركاها / روابي االردن الصناعية343292

شركة الراسخون العرب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م353969
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تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )12(                                                                                          الفئة الثانية

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة االنشاءات الفنية العربية184

شركة حدادين الهندسية للمقاوالت2156

شركة محمد احمد ابو عيشه واخوانه للمقاوالت3207

شركة العون املتطورة للمقاوالت ذ . م . م4262

شركة املخطط للمقاوالت العامة ذ . م . م .5472

مؤسسة روزان للمقاوالت/ أحمد يوسف محمد عبد القادر6664

مؤسسة هبه الهندسية / شركة جمال وجورج قموه وشركاهم ذ.م.م7756

شركة محمود داود الطراونة وشركاه8894

 شركة قحطان حدادين وشركاه ذ.م.م91158

مؤسسة االصيل للهندسة واملقاوالت االنشائية / شركة صاح نزال وعلي الحسن101559

مؤسسة وردان للهندسة واملقاوالت /شركة ناصر بحر وشريكته111662

شركة سميح علقم ومحمد ابو سمره / القطاع للمقاوالت121807

مؤسسة الوصيد للمقاوالت / معزوز يوسف شحاده مصطفى132680

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )36(                                                                                           الفئة الثالثة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة ابناء خلف الطراونة193

شركة غازي حمدان وشريكه2157

شركة فرح الربضي وشركاه3436

شركة هشام عبد اهلل املوسى واخوانه4441

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ . م . م / مؤسسة الزرقاء الحديثة للتعهدات5493

مؤسسة كروان للمقاوالت / شركة جوزيف هال وشركاه6647

مكتب مناع للتعهدات / علي احمد محمود مناع7922

شركة الكفاءات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م8928

شركة حسان الكوز وشريكه / حسان الكوز واوالده9956

املؤسسة العصرية لانظمة االنشائية / هاني نهار ميخائيل السمارنة101022

شركة اسعد عبدالرحيم البرقاوي وشريكه / اسعد برقاوي وشريكه للمقاوالت االنشائية111053

شركة عيسى جراد الطراونة وشريكه121127

شركة سامي سمور وشركاه ذ.م.م / املجموعة الفنية العربية للمقاوالت131295
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة احمد يوسف الشباطات واوالده141333

مؤسسة املنجل للمقاوالت / شركة الزعاترة والنجار151534

شركة احمد حيمور وشركاه ذ.م.م161585

مؤسسة عبادي للمقاوالت/ محمد عبد ربيع البقور171605

شركة عماد جرادات وشركاه / افنان للمقاوالت االنشائية181611

مؤسسة احمد جبر للمقاوالت االنشائية / احمد كمال خميس جبر191697

سهول رافات للمقاوالت االنشائية  / شركة حسين ابو بريك و شركاه201824

مؤسسة حنظلة للمقاوالت االنشائية / فؤاد نوح سليمان عيسى211839

شركة محمد علي محيسن وشركاه ذ.م.م / النهار للمقاوالت221840

شركة منير بوشه وشركاه / باريوم للمقاوالت االنشائية231858

شركة فراس حمدان وشريكه242169

 شركة محمود الهمشري شريكه / التفاوض االردنية للمقاوالت االنشائية252228

شركة صالح البستنجي وشركاه / النبع الصايف للمقاوالت262356

شركة وادي الطواحين للمقاوالت االنشائية ذ م م/وادي الطواحين للمقاوالت االنشائية272659

النشامى للمقاوالت االنشائية / شركة رائد حماد وهاني خليل282766

شركة القادة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م293156

شركة املسار املتحدة للكهروميكانيك ذ.م.م303498

شركة املدد للمقاوال االنشائية ذ.م.م314295

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )182(                                                                                         الفئة الرابعة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة العصر للتعهدات - شركة ورثة صادق حسين ابراهيم119

مؤسسة ابو عاصي للمقاوالت / حسني محمد حسن ابو عاصي220

شركة ممدوح فندي غرايبه وشركاه338

شركة عدنان كريشان واوالده4136

شركة الزوايده والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة واملقاوالت5179

شركة منصور عيسى العقايلة وشركاه / منصور عيسى العقايله وشركاه6181

شركة محمد فضالة وشركاه7188

شركة محمد يوسف الشباطات وشركاه للتعهدات8236

شركة حسن الطراونه واوالده / حسن الطراونه واوالده للمقاوالت9243

شركة اليف ابو نواس واوالده10257
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اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الجابر للتعهدات واالعمال املدنية/ شركة محمد اللوزي واوالده للتعهدات واالعمال 11331
املدنية

شركة املغطس للمقاوالت االنشائية ذ . م . م12349

مؤسسة معدات العالم العربي للمقاوالت االنشائية- شركة عارف البرغوثي وشريكه13377

شركة دار االنشاءات للمقاوالت ذ.م.م14616

مؤسسة الطعاني وشديفات للتعهدات / شركة الطعاني وشديفات15633

شركة عثمان وشاحي وشركاه /عثمان و شاحي و شركاه للمقاوالت16665

مؤسسة العجور للهندسة واملقاوالت/محمد احمد سليمان بني مصطفى17727

مؤسسة املهندس حسن عدوان للمقاوالت / حسن سعيد محمد عدوان18740

شركة محمد وموفق عطا اهلل الطراونة19787

شركة علي صالح الطراونه واوالده / الفا للمقاوالت االنشائية20792

شركة عبد اهلل موسى السالم الشديفات وشركاه21815

شركة املهندس للمقاوالت ذ . م. م22823

شركة خلدون الصرايره وشريكه / روابي الكرك للمقاوالت االنشائية23832

شركة حسني محمد حسن جربوع وشركاه24850

مكتب العارضة للمقاوالت / معروف حسن القاسم الغنانيم25859

العقد للمقاوالت26904

شركة عمر ابو حليمه وأوالده27939

شركة ورثة امجد املدانات  / االقواس الهندسية للمقاوالت28947

شركة غسان ناصر سمور وشريكه / شركة تجهيز االبنية للمقاوالت االنشائية29963

شركة عامر عبد السام دبش وولده30974

شركة سمير خشان وشركاه31985

 شركة محمد القرعان وعامر خريشة / مؤسسة النرجس للمقاوالت321212

شركة جودت الزيادين وشركاه / جودت الزيادين للمقاوالت االنشائية331238

شركة نبيل خليل محمد عبداهلل وشريكته/مؤسسة عين جالوت للمقاوالت االنشائية341260

الرئيس للمقاوالت/ شركة محمود ابو قلة وشركاه351311

مكتب محمد عطااهلل وشركاه للمقاوالت / شركة محمد عبد الدين وشركاه361390

شركة االفاق الهندسية للمقاوالت ذ.م.م371464

مؤسسة ابو شقرا الهندسية للتعهدات /عبداآلله عريف عارف الرشق381487

شركة ابراهيم وأوس حامد / السعيد للبناء واملقاوالت391500

شركة اثينا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م401503

مؤسسة الليث للهندسة واملقاوالت -  زايد محمود عبد الرحمن زايد411525
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اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة جاسر ومحمد للمقاوالت / شركة ورثة جاسر محمد الحاج ياسين صالح421590

بال عارف مصطفى ابو رعد / مؤسسة املوئل للمقاوالت431602

شركة ماهر ومحمود الطيطي وشركاه / ماهر و محمود الطيطي وشركاه للمقاوالت االنشائيه441616

مؤسسة ابو غيدا للمقاوالت / شركة ثابت ووليد ابو غيدا451640

 شركة موسى الشلبي وشركاه461691

شركة مصطفى واحمد الغاوي / شركة الغاوي للهندسة واملقاوالت471727

شركة احمد املحاسنه وشركاه481743

شركة الرفايعه للهندسة واملقاوالت / شركة ماهر محمد الرفايعه وخالد وليد الغايني491860

شركة محمد املبيضين وشركاه / محمد املبيضين وشركاه للمقاوالت501861

شركة عامر الضمور وشريكه ذ.م.م / الفلوجة للمقاوالت511896

شركة كامل ابو حمدان وشركاه / كامل ابو حمدان وشركاه للهندسة واملقاوالت521904

شركة عبد السام احمد الزعبي وشركاه / الغربال للمقاوالت االنشائية 531924

شركة نبيل ايوب وكيله وشركاه / وكيله للمقاوالت541981

شركة صالح الخطيب وسامر النمري / الرحى للمقاوالت االنشائية551982

شركة املزار للمقاوالت ذ . م . م561991

مؤسسة لؤي للمقاوالت / جبريل احمد علي املصري572004

شركة امين يوسف عبد القادر وشريكه / قصي للمقاوالت582031

 محمد توفيق علي  ابو عين / اغادير للمقاوالت االنشائية592072

ابو الضبعات للمقاوالت االنشائية / شركة عيسى ابو الضبعات وشركاه602082

شركة احمد الشويات واخوانه612094

شركة طارق العوامره وشركاه / املهباش للمقاوالت االنشائية622109

شركة احمد املرايات وشركاه / روابي الطفيلة للمقاوالت632112

شركة ناصر ابو حليمة واخوانه642124

شركة بسام وهدان وشركاه / عالم املجد للمقاوالت االنشائية652138

مؤسسة يحيى جربوع للمقاوالت االنشائية / يحيى محمد حسن جربوع662148

مؤسسة عادل احمد الزيادات للمقاوالت / عادل احمد محمدالزيادات672160

مؤسسة ايمن العمارنه للمقاوالت االنشائية / ايمن ابراهيم سليم العمارنه682227

شركة اللمسه الهندسية للمقاوالت ذ . م . م692240

شركة الزعاتره واملومني702245

شركة احمد ديب محمد ابو حميد و شركاه / سيجما للمقاوالت االنشائية712250

ابناء صبحي سعدية للمقاوالت / شركة محمد سعدية وشركاه722326

شركة عبد اهلل النسور وشريكه / الطواف للمقاوالت732434
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اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة ابراهيم خميس مزعل املغاربه/ابراهيم خميس مزعل املغاربة742437

خطوات للمقاوالت االنشائية / وليد حسين عبد اهلل نوافله752478

القسوره للمقاوالت االنشائية / شركة محمد الحديدي وشريكته762483

شركة خالد حسن الجعار وشريكه772493

مؤسسة رائد الشويخ للمقاوالت االنشائية / رائد مصباح أحمد الشويخ782531

مكتب علي الصمادي للمقاوالت الهندسية / علي محمد محمود الصمادي792590

شركة عمر محمد العمري وشريكه802605

شركة التحدي للمقاوالت العامه ذ.م.م812618

شركة سعد واحمد غنيمات / غنيمات للمقاوالت822636

شركة عزام العطاونه وشركاه / العزام للمقاوالت832641

شركة معان للمقاوالت ذ . م . م842677

شركة صخر محمود الغزاوي وشريكه ذ.م.م852688

شركة الصداقة للمقاوالت االنشائية ذ . م . م862695

الشوباش للمقاوالت / جمال عبد الفتاح الشهاب الشهاب872755

شركة مازن زريقات وشريكه / املؤسسة العربية للمشاريعالبيئيه882772

مؤسسة املهندس محمد مجلي البيايضه للمقاوالت االنشائية/ محمد مجلي ابراهيم البيايضه892793

شركة االعمده للمقاوالت االنشائية ذ.م.م902797

شركة فكتوريا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م/ فكتوريا للمقاوالت االنشائيه912808

شركة جمال عبد اهلل السوده وشريكه922813

شركة االردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م932824

شركة عارف ومحمد اليف942830

املسرى للهندسة واملقاوالت / عبد الكريم عواد ماضي الغويري952886

مؤسسة محمد نجيب ابو زيتون للمقاوالت االنشائية962931

مؤسسة ابو عليا للمقاوالت / صايل عبد الهادي محمد ابو عليا972953

شركة محمد العطاونه وشريكه982967

شركة احمد " محمد خير " حجير وشركاه /  احمد " محمدخير " حجير وشركاه للمقاوالت992983

شركة ابراهيم رجا شحاده الشملوني وشركاه1003044

مؤسسة املتفتح للمقاوالت االنشائية / هيثم عبد العزيز ارشود الرواشده1013057

شركة العطاونة وعلقم1023077

شركة اجيال االولى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1033094

شركة الحلول الذكية للمقاوالت ذ.م.م1043145

شركة الواثق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1053161
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الجساره للهندسة واملقاوالت / "محمد نبيل" عبد الرحيم توفيق جابر1063178

مؤسسة االريس للمقاوالت / عماد محمد علي ابو نواس1073196

شركة محمود احمد بني هاني وشريكه1083210

شركة يزيد حسن الخايفه وشريكته / ميريانا للمقاوالت االنشائية1093220

شركة خلدون املناصير وشريكه1103270

شركة عبد الهادي محمد وشريكه / اعمدة الشرق للمقاوالت االنشائية1113272

شركة تكنولوجيا املياه للمقاوالت ذ.م.م1123274

مؤسسة دادونيا للمقاوالت / عامر سليم محمود الصمادي1133322

شركة جمال حجاز وشريكه / النهروان للمقاوالت االنشائيه1143332

شركة عاء الرواد وشريكه1153354

شركة دار املجد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1163386

شركة محمد ولؤي الريموني وشريكته / ميشع للمقاوالت االنشائية1173397

شركة نبيل جاد اهلل حجازين وشركاه / ياجوز للمقاوالت االنشائية1183407

شركة رأفت الطراونة وعامر الباونه1193412

مؤسسة احمد الحياري للمقاوالت االنشائية / احمد سعيد احمد الحياري1203415

شركة الرؤيا الهندسية الحديثة للمقاوالت ذ.م.م1213432

شركة رياض محمد الزغول وشريكه / رياض محمد الزغول وشريكه للمقاوالت االنشائية1223440

شركة السختيان للطاقة واملياه والبيئة ذ.م.م1233468

شركة املسارب للمقاوالت ذ.م.م1243492

شركة محمد وابراهيم عوده الطراونة وشريكهم / محمد وابراهيم عودة الطراونة وشريكهم1253508

شركة ابو خديجة وشريكه1263518

مؤسسة عاء خرمه للمقاوالت االنشائية / عاء رضوان يوسف خرمه1273523

شركة محمد عبد الغفور الخزعلي وشريكه1283527

شركة منصور دعابس و مهند شاهين / الجائز للمقاوالت االنشائية1293545

باسم البرقان للمقاوالت / باسم حنا سلمان البرقان1303569

مؤسسة راس العين للمقاوالت االنشائية / بال محمد سعيد عبد املعطي العاصي1313570

شركة ابراهيم النعانعه و شركاه  / الصفا للمقاوالت االنشائية1323573

شركة ايفيا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1333577

مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني للمقاوالت االنشائية / نزيه محمد ابراهيم الطعاني1343588

شركة جهاد القطاونة وشريكه / جهاد القطاونة وشريكه للمقاوالت1353621

مؤسسة رامي جبر للمقاوالت االنشائية / رامي احمد عاطف جبر1363625

شركة انفينيتي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1373723
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شركة وليد الحداد وشركاه / التروية للمقاوالت االنشائية1383737

شركة التكييف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1393748

شركة النخوة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1403771

شركة محمد عوض الطراونة وشركاه1413772

شركة االحمد والزيود / الزيود للمقاوالت االنشائية1423779

شركة ابراهيم الشقور وشريكه / ابراهيم الشقور وشريكه1433781

شركة الزطيمه وعويس / روابي جرش للمقاوالت االنشائية1443797

شركة خلود نصير وشركاها / االعجوبة للمقاوالت االنشائية1453813

شركة البحر امليت للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1463835

مؤسسة ميس وهبه للمقاوالت / علي عوض عقله املناصير1473837

مؤسسة املهندس محمد ابو ميدان للمقاوالت / محمد محمود محمد ابو ميدان1483860

شركة خالد دعسان وشريكه1493870

مؤسسة رأفت الجعفري للمقاوالت االنشائية / رأفت عبد الوهاب ابراهيم الجعفري1503871

شركة حسين جربوع وشركاه / حسين جربوع وشركاه للمقاوالت االنشائية1513924

شركة العاديات للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1523937

شركة محمود الحناقطة وشريكه / محمود الحناقطة للمقاوالت االنشائية1533940

شركة االعمال املتنوعة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / سفوح تاع العلي للمقاوالت االنشائية1543956

شركة الباني للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1553959

 ربوع عمتا للمقاوالت االنشائية / ياسين احمد مناور الغوشه1563960

شركة وفيق الشقاقحة وشريكه1573970

شركة باجس املناصير و شركاه1583975

مؤسسة راسل للمقاوالت / موسى احمد حسين القواسمة1593977

مؤسسة محمد املطرمي للمقاوالت / محمد عبد املجيد احمد املطرمي1603987

شركة الشرق االقصى للمقاوالت ذ.م.م1614022

شركة الفنار للمقاوالت االنشائية  ذ.م.م1624027

شركة املبيضين و السيد / املبيضين و السيد للمقاوالت االنشائية1634050

شركة الخيال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1644072

شركة محمد جربوع و شركاه / محمد جربوع و شركاه للمقاوالت االنشائيه1654095

شركة سامر الشايب وشريكه / اميال للمقاوالت االنشائيه1664103

شركة ريم البوادي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1674120

شركة العفيف للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م1684141

شركة جوهرة الفهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1694151
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شركة احمد العليمات و شريكته /  العليمات للمقاوالت االنشائية1704155

شركة الخطيب و شريكه / سعيد و زياد الدوليه للمقاوالت االنشائيه1714166

شركة الساحل للمقاوالت  ذ م م1724198

شركة القيمه املطلقة للمقاوالت االنشائية ذ م م1734203

شركة محمد البستنجي و شركاه/ اخدود الجبل ملشاريع املياه و الصرف الصحي1744221

شركة جابر و شركاه1754224

شركة محمد ناصر البطاينه وشريكه/ الخليج الهادئ للمقاوالت1764227

شركة بيان العكروش وشركاه1774228

شركة اسماعيل جمعه ابو خرمه وعبدالناصر احمد خريسات1784246

شركة الزلفى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1794252

شركة املهندس باسم التل وشركاه1804276

شركة دادان للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م1814280

بوابة املشاريع للمقاوالت / عماد اكرم فهيم الطوال1824285

تخصص مياه وصرف صحي
العدد الكلي )148(                                                                                      الفئة الخامسة

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السويطي للتعهدات العامه15

مكتب مرام الدارة املشاريع االنشائية / شركة محمد وخلف ذ.م.م.216

شركة ابناء عطا اهلل ابراهيم القاضي » خالد واحمد وموسى«344

 شركة سليم ووليد الشلبي وشركاهم / النجم الساطع للمقاوالت العامة494

شركة محمد جراد الطراونه واوالده ذ.م.م5114

شركة التكنولوجيا للتعهدات الهندسية ذ.م.م6118

شركة ابو جلود للطرق واالبنية7235

شركة حربي شبيات واوالده8414

مؤسسة عبد اهلل السودي للمقاوالت االنشائية / عبداهلل علي محمد السودي9445

مكتب محمد خير اسحانوق للتعهدات / محمد خير يوسف صفر اسحانوق10474

مؤسسة املهندس فتحي فرج اهلل للبناء واملقاوالت / فتحي محمد جبر فرج اهلل11572

شركة محمد اسماعيل الكوز واوالده / محمد اسماعيل الكوز للمقاوالت االنشائية12623

مؤسسة عدنان للمقاوالت/ امجد جريس طعيمة الغيشان13708

مؤسسة مالك الصمادي للمقاوالت االنشائية/ مالك محمد ساري الصمادي14746

شركة محمد العيدي واوالده ذ.م.م15819
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة السوقي اخوان للمقاوالت ذ.م.م16855

شركة محمد القطناني وشركاه17916

مؤسسة النداء للمقاوالت / امهيدي عبداهلل جمعه الطراونة18958

شركة محمد ياسر وشريكه / " محمد ياسر " واياد عوض اهلل للمقاوالت19975

مؤسسة سليمان الحديدي للمقاوالت / سليمان عبد اهلل احمد الحديدي201001

مؤسسة محارمة للمقاوالت / فايز عوض محمد املحارمه211018

مؤسسة عطية عبد العزيز  للتعهدات / عطية عبد العزيز عطيه احمد221144

شركة نورس القصير وشريكه231150

شركة رشدي عبدالواحد ومحمود عنايه/مؤسسة املدار الهندسية للمقاوالت241237

مؤسسة عويد للمقاوالت االنشائية / أحمد عويد أحمد الطراونة251321

شركة مبارك محمود الذنيبات وشركاه261325

 اقطار للمقاوالت االنشائية271353

شركة ورثة علي شحادة علي حسن / محمود علي شحادة للتعهدات281364

مؤسسة حسين الفراج للمقاوالت / حسين عوض حسين الفراج291430

مؤسسة الشويخ للمقاوالت / مهند ابراهيم سليمان الشويخ301441

شركة خلدون الجرابعة وشريكه311485

مؤسسة شاهرعارف مروج للمقاوالت/ شاهر عارف حمد مروج321504

شركة شوكات حمارنه وشركاه331512

مؤسسة النجاح للتعهدات العامة / محمد علي صالح ابو صباح341519

شركة سليمان النعيمات وشركاه / سليمان النعيمات وشريكه للمقاوالت االنشائية351548

مؤسسة الصديق للمقاوالت االنشائية / حسن ابراهيم حسن عبدالفتاح361554

شركة احمد علي العمري وشركاه /مؤسسة جوهرة العلي للتعهدات371583

شركة علي النجار وشركاه381669

مؤسسة الرفاه للمقاوالت االنشائية / صبحي عبد الفتاح محمد الهمشري391672

شركة الفخر للمقاوالت ذ.م.م401673

مؤسسة املهندس عاكف ابو حجر للتعهدات العامة / عاكف عبد الرزاق خليل ابو حجر411694

شركة موسى سعاده وشريكه / موسى سعاده للمقاوالت421716

شركة موسى الكوز واوالده / النظامية للمقاوالت االنشائية431726

شركة عاهد الصفدي واوالده441738

شركة توفيق ابراهيم وشركاه451744

شركة مصطفى حسن عبده الجعار وشركاه / االحسان للمقاوالت461749

مؤسسة جمال عوده للمقاوالت االنشائية / جمال محمد عوده ابو محسن471754
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مؤسسة الكلوب للمقاوالت / محمد خلف مفلح الكلوب481755

شركة كمال ابو مسامح وشركاه491774

شركة محمود السخنيني وشريكه501828

شركه وليد جرادات وشركاؤه511851

شركة كنانه للمقاوالت االنشائية ذ.م.م.521852

شركة االنوار للمقاوالت / شركة عبد اهلل املعابره واوالده531878

شركة حتمل اخوان للتعهدات541892

شركة حسن السعايده وشركاه551898

شركة مصطفى بدير وبدير بدير / مصطفى وبدير بدير561905

شركة عامر الشباطات وشركاه571930

مؤسسة الصاح للتعهدات / خالد داود محمد صاح581948

شركة عبد اهلل عواد واوالده / عبد اهلل عواد وأوالده للمقاوالت591952

اشرف عبد الهادي للمقاوالت االنشائية / شركة عبد اهلل واشرف عبد الهادي601957

مكتب ابراهيم العقبي للمقاوالت / ابراهيم محمد سامه العقبي611959

شركة جميل الحوامده واوالده621965

شركة وحيد دقامسه وشركاه632021

شركة الطراونه وشريكته642030

شركة محمد علي محمد الجعار وشركاه652034

شركة علي الشعراء وشركاه662040

مؤسسة تيسير دوله للمقاوالت / تيسير ابراهيم يوسف دوله672041

مؤسسة الضياء للمقاوالت / شركة مصباح وعبد الرؤوف ابو سنينه682050

شركة عاء العزه وشركاه / البندقية ملقاوالت الكهروميكانيك692065

شركة عدوان والدسوقي702073

نبع الجادور للمقاوالت / شركة عمر النسور وشريكه712224

شركة االصاح للمقاوالت االنشائية ذ . م . م722275

مؤسسة الرديف للمقاوالت االنشائية / حازم عبد اهلل موسى الشديفات732286

شركة عبد اهلل زوانه وشركاه / عبداهلل زوانه وشركاه للمقاوالت742293

مؤسسة رانيا للمقاوالت / فالح ذياب عبد الكريم عوده752324

شركة عقاب ابو رمان ورائد ابو شقراء762338

شركة عيسى احمد امين شهاب وشريكته772400

مؤسسة ايمن عوده للمقاوالت االنشائية / ايمن محمد عوده ابو محسن772541

سما عمون الهندسية للمقاوالت االنشائية / عبداهلل صالح جميل السعايده782574

مؤسسة محمود الزعبي للمقاوالت االنشائية / محمود حسن عياده الزعبي792598

شركة عبد الكريم ذيب جبر و اوالده802735
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة الحاره العربية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م812780

شركة العجو وحسن822789

شركة محمد عبد العزيز وشريكه832845

شركة محمد مروان الحمود وشريكته / حمود للمقاوالت االنشائيه842911

مؤسسة وليد عبد الجليل للمقاوالت / وليد صبحي حسن عبد الجليل852930

مؤسسة ها للمقاوالت االنشائية / احمد محمد داوود عضيبات862936

شركة يحيى السبول وشريكه / شركة دروب العوده للمقاوالت االنشائية872941

شركة الصالحية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م882961

شركة حسن الياسين وشريكه892997

مؤسسة عادل محمد الصرايره للمقاوالت / عادل محمد عبد اهلل الصرايره903063

مؤسسة هاشم ابو خوصه للمقاوالت االنشائية / هاشم اسماعيل عبد اهلل ابو خوصه913082

شركة منذر املناصير وشريكه923116

شركة غيث العموش وشريكه / دانا للمقاوالت االنشائية933184

خلف الدرابكه للمقاوالت االنشائية / خلف ابراهيم خلف الدرابكه943294

مؤسسة احمد عادل الخطيب للمقاوالت / احمد عادل عبد الرزاق الخطيب953321

مؤسسة النطاق للمقاوالت االنشائية / عطا اهلل محمد علي السلمان963340

مؤسسة كينونه للمقاوالت / حسام عثمان محمد وشاحي973346

شركة يافا للمقاوالت ذ.م.م983390

مؤسسة محمد عزات الغنايم  للمقاوالت االنشائية/ محمد عزات عبدالهادي الغنانيم993419

شركة محمد حسن عبد القادر وشريكته / هيا للمقاوالت االنشائية1003430

شركة علي عيسى الطراونة وشركاه1013441

فيدك الهندسية / قيس معزوز عبد الهادي الغنانيم1023467

شركة اسماعيل محمود البحيري وشريكه / اسماعيل محمود البحيري وشريكه للمقاوالت االنشائية1033481

شركة تيسير ابو عرابي وشريكه / تعهدات وحفريات ابو عرابي1043501

مؤسسة محمد الحمود للمقاوالت / محمد حمود طه الحمود1053505

مؤسسة عليان الهروط للمقاوالت / عليان خلف خليف الهروط1063511

شركة فواز الزريقات وشريكه1073512

شركة املروى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1083563

شركة محمد ماجد زهير العبوه وشركاه /املقصد للمقاوالت1093593

شركة محمد الشامي وشريكه1103598

مؤسسة سامي الحناينة للمقاوالت / سامي سميح رزق الحناينه1113611

شركة عبد الرحيم محمد الحوري وشركاه1123632

مؤسسة عبداهلل الربعي للمقاوالت /عبد اهلل عوض اشتيوي الربعي1133642
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة اندروميدا للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1143648

شركة ايمن يوسف عبد القادر وشريكه / الدوار الذهبي للمقاوالت االنشائية1153663

مؤسسة سعود  املساعيد للمقاوالت االنشائية / سعود طال سعود املساعيد1163755

مكتب زياد هرماس / زياد عبد املعطي حسن هرماس1173773

شركة غسان محمد واحمد الغرايبه / املسرب للمقاوالت االنشائية1183774

شركة حسين الحوامده وأوالده1193798

شركة البعد السابع للمقاوالت ذ.م.م1203806

شركة احمد امين الطراونه وشركاه/ احمد امين الطراونه وشركاه1213844

شركة النسيم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1223858

مؤسسة خليل محمد خليل بلوط للمقاوالت االنشائية / خليل محمد خليل بلوط1233931

شركة فاس العاملية للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1243939

شركة أنس نزيه الطعاني وشركاه1253973

شركة محمد تيسير الربابعة وشركاه / ترشيد للمقاوالت االنشائية1263979

شركة محمد ادريس البيايضه وشريكته / غاليه و ماسه للمقاوالت االنشائية1273985

شركة أنس مصطفى الجعار وإخوانه / أنس مصطفى الجعار للمقاوالت1283989

شركة محمد القاسم وشريكه1294006

شركة ورثة علي هاني حسين املناصير1304024

مؤسسة محمد املناصير املقاوالت االنشائية / محمد هاني حسين املناصير1314030

شركة ماهر ابو طاعه و شريكه / روابي لفتا للمقاوالت االنشائية1324037

شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه1334062

شركة الشهم الدوليه للمقاوالت ذ.م.م1344067

شركة العنقاء للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1354075

شركة قمر الصحراء للمقاوالت ذ.م.م1364086

شركة االعمار املتقن للمقاوالت ذ م م1374177

شركة الشرق لانشاءات و املقاوالت ذ م م1384223

شركة بيكا للمقاوالت االنشائية ذ م م1394229

شركة عاء حمدان وشركائه1404239

شركة احمد الدلكي وخليل ابراهيم1414240

مؤسسة العوامره للمقاوالت االنشائيه / عبدالرحمن محمد حسين العوامره1424264

شركة رمز للمقاوالت ذ.م.م1434273

شركة لندن للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1444283

مؤسسة احمد عرمان للمقاوالت االنشائية / احمد اسماعيل احمد عرمان1454310

شركة سما دارنا للمقاوالت ذ.م.م1464313

شركة عبر املدن للمقاوالت / شركة اسامه سليم صاح وشركاه1474330
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 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

مكتب فايز نحلة للمقاوالت االنشائية  / فايز عبد اللطيف الحاج خضر نحله17

مؤسسة محمد سليمان ابو رميشان للمقاوالت / محمد سليمان حسن ابو ارميشان213

شركة عيد حسين ابو علوان وشركاه317

مؤسسة عبد الستار للمقاوالت / عبد الستار مفضي عبد النبي الغانم421

شركة تيسير الشيخ وشريكته526

مؤسسة احمد مصطفى حسان للمقاوالت/ احمد محمد عبد الفتاح حسان634

شركة خليل فاح الحاحله وشريكه736

مؤسسة شعبان نعيم رضوان للمقاوالت / شعبان نعيم احمد رضوان838

مكتب االرياف لتعهدات املجاري / شركة الغانم والهمان وشركاهم948

مكتب بركات املناعسة / بركات مفلح محمود املناعسه1052

مؤسسة اسام للمقاوالت / عبد القادر عقله مصطفى جعار1159

شركة املناعسة وعبد القادر1267

شركة مناعسة وقطيفان لتعهدات املجاري1368

شركة عبد الغفار شلبايه و اوالده1477

شركة محمد ابراهيم البشير وشريكه1590

شركة رياض عمارين وشركاه1693

شركة اسعد يوسف داود وشريكه1794

مؤسسة القحطاني للمقاوالت االنشائية / ابراهيم محمود عبد اهلل القحطاني18108

 زيد احمد حسين  عبابنه / مؤسسة الجيل االول للمقاوالت االنشائية19115

مكتب املهندس محمد جبر لتعهدات البناء/ محمد علي حسين علي جبر20119

مؤسسة عبد قطيش للمقاوالت / عبد حامد محمد قطيش21132

شركة سالم حسان ابو عفاش وشريكه للتعهدات22136

شركة ابراهيم سلمان ابو مطر وشركاه/شركة ابراهيم سلمان ابو مطر وشركاه للمقاوالت23138

شركة  محمد نور الزريقات وشركاه24143

شركة يوسف علي جاداهلل واخوانه25147

شركة ورثة سعيد شعبلو26148

مؤسسة عصام الحوامده للمقاوالت االنشائية / عصام محمد عبد اللطيف الحوامده27155

شركة ورثة ناجح صالح محمد الجعار28162

شركة انيس اسماعيل وشريكه29184
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اسم املقاولالتصنيف

شركة حسين مقبل وشريكته30191

 شركة منصور الطويل وشركاه / مؤسسة الدار البيضاء للمقاوالت31194

شركة  ابو سمره وصايف /  ابو سمره وصايف للمقاوالت االنشائية32206

شركة خلدون القواسمي ومؤيد املجالي33209

مؤسسة املهند للمقاوالت / نمر محمد عبد الفتاح حسان34215

شركة ورثة حسين مصطفى عمر35221

مؤسسةحسين عبد القادر للتعهدات / حسين عوض علي عبد القادر 36227

مؤسسة توفيق الجدع / توفيق خليل مصطفى الجدع القواسمي37229

شركة سالم العبيات واوالده للمقاوالت38251

مؤسسة عبدالناصر ابو عيطة / عبدالناصر سبع محمد ابو عيطه39259

مؤسسة االيهم للمقاوالت / حمدان فارس فاح العابد40272

شركة نوفان املناعسة وشريكه41273

شركة طالب الزعبي وشركاه42278

مؤسسة الكسيح للمقاوالت/احمد علي محمد الكسيح43280

شركة احمد ابو علي وشريكه44281

شركة سامة أحمد45283

شركة فوزي وشريكه46288

شركة عماد حموده وشركاه47298

شركة صالح واملشني48321

مؤسسة عوني جبر للمقاوالت االنشائية / عوني جبر صابر الدبيج49328

مؤسسة محمود رمضان للمقاوالت االنشائية / محمود عيسى احمد رمضان50329

مؤسسة صاح جردانه للمقاوالت والتعهدات االنشائية / صاح الدين محمدصالح جردانه51334

شركة رائد ابو عريضة وشريكه / الصفاوي االردنية للمقاوالت االنشائية52335

شركة مروان حجازي وشريكه53336

مؤسسة الفالوجة للمقاوالت / شركة فاطمة ابو فارس وشركاها54338

شركة مفيد محمد نمر وشريكه55345

شركة علي املناعسة وشريكه / املنبر الذهبي للمقاوالت االنشائية56348

شركة اسماعيل الغرابات وشريكه57350

شركة عبد الفتاح الزعبي ومحمد قطيش58354

مكتب ابراهيم ايوب للمقاوالت االنشائية / ابراهيم عبد الحميد محمود ايوب59361

شركة احمد حمد اهلل وشركاه60365

شركة ماجده احمد طلفاح وشركائها / طلفاح للمقاوالت االنشائية61367
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مؤسسة محمد خير املصري للمقاوالت اإلنشائية / محمد خير اسماعيل أحمد املصري62369

مؤسسة راغب للمقاوالت / بال راغب عبد القادر علي63380

شركة ماهر ابراهيم نايف ابراهيم وشركاه64386

شركة طارق الجعار وشريكه / اسدان للمقاوالت65393

شركة ورثة محمد الجعاعره / مكتب محمد الجعاعره لتعهدات املجاري66394

شركة حسين كامل الكامل وشركاه / رسم للمقاوالت االنشائية67395

شركة السعودي وابو كامل68396

شركة حسام البيروتي وشركاه69417

شركة احمد وسليمان خليفة /احمد وسليمان خليفة للمقاوالت االنشائية70428

شركة سليمان السهارين وشريكه / شركة الشاكرون للمقاوالت االنشائية71431

شركة ناصر حسين وشريكته / املناصره للمقاوالت72448

مأمون " محمد ذيب " مرزا الشيشاني / مرزا للمقاوالت73456

شركة يونس بشير وشركاه74463

شركة باب الواد للمقاوالت االنشائية ذ . م . م75466

مؤسسة التاوي للمقاوالت / حكم نايف صابر التاوي76472

شركة سالم الوردات وشركاه77487

شركة مالك ناجي يوسف وشركاه78488

شركة صاح ابو غاليه وشريكه79496

شركة نبيل دعاس ومحمود ابو العينين80507

شركة علي الرواحنه وشريكه / علي الرواحنه وشريكه للمقاوالت االنشائية81510

شركة الدغيلي اخوان82514

شركة خليل جاد وشركاه / ام نواره للمقاوالت االنشائية83517

شركة اسامه القضاه وشركاه84522

شركة عياش الطوالبة وشركاه85524

شركة محمد عبد الهادي ابو صويص وشريكه86531

شركة احمد الشريف وشركاه / ابان للمقاوالت االنشائية87534

مؤسسة فالح خليل للمقاوالت الكهروميكانيك / فالح خليل حسن خليل88539

شركة العامة للمقاوالت االنشائية ذ . م . م89552

شركة امجد الشخاتره ونامر السعيدات علي السعيدات / املدائن للمقاوالت االنشائية90553

شركة الربابعه وشطناوي91556

شركة محمد سعيد املغربي وشركاه92579

شركة يوسف ابو عبدون وشريكه / يوسف ابو عبدون وشريكه للمقاوالت االنشائية93586
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مؤسسة جعفر ابو رمان للمقاوالت االنشائية / جعفر هاشم مصطفى ابو رمان94587

شركة عطيه الرواحنه وشركاه / املوجب للمقاوالت95592

حسن خليل حسن الجواوده/ الجواوده للمقاوالت االنشائية96595

شركة عادل ابو عيشه وشريكه97615

شركة علي العمري وحسن الياسين98620

شركة هروط وغيث99621

مؤسسة احمد الشنون للمقاوالت االنشائية / احمد درويش سالم الشنون100622

مطيع ابو بكر / مطيع حمدان يوسف ابو بكر101626

شركة احمد الوصيف وشريكته / الوصيف للمقاوالت102628

شركة االمال للمقاوالت االنشائية ذ . م . م103636

مؤسسة محمد ابراهيم للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمود املزارعة104638

شركة علي عميره وزياد عطا اهلل105645

شركة محمد ويحيى عودة اهلل106647

بدران اخوان للمقاوالت االنشائية / شركة الورود للمقاوالت االنشائية ذ.م.م107655

شركة ايقونه للمقاوالت ذ .م.م108656

شركة سيف النعيمات وشريكه109660

مؤسسة محمود محمد عبده الجعاعره للمقاوالت االنشائية / محمود محمد عبده الجعاعره110662

االعصار للمقاوالت االنشائية / شركة عبد الفتاح ابزيع وشريكته111671

شركة مصطفى محمد مصطفى الحاج عبد وشريكه112673

ابو محسن للمقاوالت االنشائية / شركة رائد يوسف ابو محسن وشريكه113676

شركة الجنان للمقاوالت االنشائية ذ . م . م114677

شركة محمد ابو رمان وشريكته / االنامل الذهبية للمقاوالت االنشائية115695

الكفرين للمقاوالت االنشائية واملشاريع الهندسية / شركة سالم الحرايزه وشريكه116699

مؤسسة نيدين للهندسة واملقاوالت / نضال احمد نمر سامة117700

شركة الرداد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م118708

مؤسسة النزهان للمقاوالت / جمعه صالح نزهان النصيرات119721

شركة حسين حربي حسين وشريكته120729

ترس للمقاوالت / فؤاد شريف داود سامة121730

مؤسسة جاسر القاسم ابوقله للمقاوالت /جاسر خالد عبد "القاسم ابوقله"122733

شركة حسين سعد بني سامه وشركاه123734

مؤسسة عامر عوده للمقاوالت االنشائية /عامر فالح ذياب عوده124735

شركة الفائز للمقاوالت ذ . م . م125740



دائرة العطاءات الحكومية
الكتاب السنوي 2021

259

 رقم التسلسل
اسم املقاولالتصنيف

شركة العتيق للمقاوالت االنشائية ذ.م.م126742

مؤسسة حذيفة للمقاوالت اإلنشائية / فوزي سعود سالم العكايلة127747

البسالة للمقاوالت االنشائية / محمد صبحي سالم الكردي128751

مكتب النفله للمقاوالت / عمر محمود محمد شلعب129755

مؤسسة يزن الروسان للمقاوالت االنشائية / يزن محمد احمد الروسان130757

املسلة للمقاوالت االنشائية ذ م م131758

مؤسسة محمد الخضور للمقاوالت االنشائية132760

مؤسسة يونس جبريل للمقاوالت االنشائية / يونس محمد يونس جبريل133763

مؤسسة علي عوده للمقاوالت االنشائية/علي فالح ذياب عوده134771

مؤسسة محمد خضر للمقاوالت االنشائية / محمد ابراهيم محمد خضر135772

مؤسسة عصام حرفوش للمقاوالت / عصام عطا احمد حرفوش136777

خاف للمقاوالت االنشائية / عامر طالب عامر خاف137778

شركة )محمد خير ( الشياب وشريكه138787

شركة العلوان والزيادات139803

شركة فارس السوافنه وشركاه / اسداف للمقاوالت140804

مؤسسة عبد القادر الحلو للمقاوالت االنشائية / عبد القادر ابراهيم عبد القادر الحلو141805

مؤسسة الشهيل للمقاوالت االنشائية / محمد ثلجي سليمان الحنيطي142808

شركة معاذ الروسان وشركاه143809

شركة محمد مصطفى ابو رمان و شريكته / الشاكر ونظامي للمقاوالت االنشائية144810

شركة عمارصالح الخروبي و شريكته / االبواق للمقاوالت االنشائية145813

شركة ارجوان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م146818

مؤسسة صهيب املرموري للمقاوالت االنشائية /صهيب بشير عايد املرموري147819

شركة رحمه املومني وشركائها148825

مؤسسة ايمن العيسى للمقاوالت الهندسية / ايمن موسى خليل العيسى149827

شركة هيثم الشديفات وشريكه150828

شركة خالد ناجح الجعار وشركاه151833

شركة الجنى للمقاوالت االنشائية ذ.م.م152835

مؤسسة الخضراوي للمقاوالت االنشائية / اسماعيل عبد الرحيم علي الخضراوي153837

شركة الصياد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / الصياد االبداعية الدولية للمقاوالت154844

شركة محمد موسى املزيد وبسام احمد العفايفه وشريكهم/ بوابة ساكب للمقاوالت االنشائية155849

شركة ابراهيم الجعار وشريكه156850

شركة وليد القباوي وشريكه157852
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شركة منذر »محمد عاشور« الشرباتي وشريكه158853

مؤسسة خالد ياسين للمقاوالت / خالد زكي عبد الرحيم ياسين159858

شركة سعدات العوضي و شريكه / االيقاع الهندسي للمقاوالت160860

شركة فاديه محمد الصبابحه وشركاها / التكافؤ للمقاوالت االنشائية161862

مؤسسة محمد خير فالح للمقاوالت / محمد خير فالح محمود العاونه162863

مؤسسة احمد عمايره للمقاوالت / احمد شريف علي عمايره163865

مبسم االردن للمقاوالت االنشائية / عامر كامل داود غريب164870

شركة زهدي مصطفى الجعار وشريكه165874

شركة املنتصر باهلل العتوم وشريكه / جيفان للمقاوالت االنشائية166887

شركة عمر بلوطه و شريكه / بلوطه للمقاوالت االنشائية167890

مؤسسة اصمعي للمقاوالت / محمد سعيد محمد شعبلو168895

شركة جميل الفروخ وشريكه / مؤسسة الفروخ للمقاوالت169901

مؤسسة عاء حمدان الخوالده للمقاوالت االنشائية / عاء حمدان علي الخوالده170903

مؤسسة حسام النعيمات للمقاوالت االنشائية / حسام صالح هال النعيمات171904

شركة حسين املناعسه وهاشم املشاعله172905

شركة الخايله و شريكه / الخايله للمقاوالت االنشائية173920

شركة كوكب املريخ للمقاوالت االنشائية ذ.م.م / فسفور للمقاوالت االنشائية174921

باسله واسيل للمقاوالت االنشائية / اياد ذيب عبد العبد175928

شركة الخوالده وابو منيفي / الخوالده وابو منيفي للمقاوالت االنشائية176930

مكتب هشام ابو رميشان للمقاوالت االنشائية / هشام محمد سليمان ابو رميشان177940

مؤسسة الياطر للمقاوالت االنشائية / محسن خلف محمد العاصم178943

مؤسسة حنان فتحي عوده للمقاوالت االنشائيه/ حنان فتحي عبدالكريم عوده179957

شركة محمد عبد الحراحشه وشريكته180963

مؤسسة بوابة العجان للمقاوالت االنشائية / محمد توفيق رمضان ابو عجان181972

شركة زياد الجعافره واوالده182973

شركة البعد الهندسي للمقاوالت ذ.م.م183976

شركة سهيل سليمان مطلق السعايده وشركاه184977

مؤسسة فراس السويطي لانشاءات / فراس محمد علي السويطي185981

شركة أحمد سالم وشريكه186985

مؤسسة احمد دار ابو حسين للمقاوالت االنشائية / احمد جميل دار ابو حسين187990

عاء جمال للمقاوالت االنشائية / عاء جمال محمد ابو محسن188997

مؤسسة خالد عبد الهادي للمقاوالت االنشائية / خالد فتحي عبد الرحيم عبدالهادي189998
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شركة حماد والوحيدي و الطرايره /القطاعات الهندسية للمقاوالت العامه والكهروميكانيك1901000

شركة الضمور والكدش / الضمور والكدش للمقاوالت االنشائية1911005

شركة املجتهد للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1921008

االحاديه للمقاوالت / نضال عبدالعظيم عبدالرحمن الحداد1931011

شركة يوسف الكنش وشريكه1941020

رباعي االضاع للمقاوالت / عزيز محمد عزيز ابو حسين1951022

مؤسسة سهيل يونس لابنية واملقاوالت / سهيل يونس خميس الصوص1961023

مؤسسة املسترسلة للمقاوالت / قاسم محمد عبده الجعاعره1971028

شركة املناقصة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م1981031

مؤسسة توفيق حسان للمقاوالت / توفيق ابراهيم علي حسان1991035

شركة ياسر عمر وشاحي وشريكه/ ياسر عمر وشاحي وشريكه للمقاوالت2001036

املرايات للمقاوالت / سفيان محمد احمد املرايات2011038

شركة اياد ابو محسن ويوسف ابو صويص وشريكهم / ابو محسن وابو صويص للمقاوالت االنشائية2021039

شركة عادل القطاونه وشريكته / عادل القطاونه وشريكته للمقاوالت االنشائية2031053

العقول الهندسية للمقاوالت االنشائية / بهاء الدين بسام سالم الطالب2041059

شركة الغيمة البيضاء للمقاوالت ذ.م.م2051061

شركة هيليوم للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2061062

شركة ايمن الشامي وشريكه2071064

شركة ايمن حمد املرازيق وشريكه2081073

مؤسسة نبيل الزعاتره للمقاوالت / نبيل عبد الكريم خليل الزعاتره2091075

شركة احمد طبيشات وشركاه / املسمار الذهبي للمقاوالت االنشائية2101077

مؤسسة غسان  مالكية للمقاوالت / غسان يوسف موسى مالكية2111082

شركة حسين خصاونه وشريكته / شركة حسين خصاونه للمقاوالت االنشائية2121087

شركة نقطة التقاطع للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2131088

شركة احمد خشروم وراجح دلبح2141089

شركة الخطة الف للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2151092

مؤسسة عساف املناعسة / عساف عبد اهلل رجا املناعسة2161094

عصمت السعايده للمقاوالت االنشائية / عصمت زهير عبد الهادي السعايده2171098

شركة الصلب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2181100

شركة بال الربابعة وشريكته/ بال الربابعه وشريكته للمقاوالت االنشائيه2191102

شركة خطاب وجبر / االوصياء للمقاوالت االنشائية2201110

شركة ابو عيسى اخوان / عيسى ابو عيسى للمقاوالت االنشائية2211111
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صناع الحضارات للمقاوالت االنشائية /احمد سعيد محمد عمرو2221123

مؤسسة عمار الحناتلة للمقاوالت االنشائية / عمار مصطفى محمد الحناتلة2231127

مؤسسة يعقوب وروبين للمقاوالت االنشائية/عريب عيد نزال السبيله2241128

شركة محمود الجماعين وشريكه2251135

مؤسسة رامي املدانات للمقاوالت / رامي اسبير خلف املدانات2261140

شركة وائل برغوث وشريكته / قمره للمقاوالت االنشائية2271141

مؤسسة سمير رمضان للمقاوالت االنشائية / سمير محمود عبد الكريم رمضان2281143

شركة صبحي عتوم وشريكته / صبحي العتوم للمقاوالت االنشائية2291146

شركة محمد ذياب عبد العبد وشريكه2301148

شركة حسن محمد الحاج عبد وشريكه / حسن محمد الحاج عبد و شريكه للمقاوالت2311149

مؤسسة ضياء البدر للمقاوالت االنشائية / تركي عبد الحميد عبد الفتاح حسن2321154

شركة االعمال املبتكره للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2331157

شركة ابو حصان والرشيد وشركاه / ابو حصان والرشيد للمقاوالت االنشائية2341163

مؤسسة االفاضة للمقاوالت / خليل جميل حسن الزعبي2351166

مؤسسة ابراهيم كامل للمقاوالت االنشائية / ابراهيم كامل احمد ابولبه2361171

شركة عمر درادكه وشريكه2371172

مؤسسة مارلياس للمقاوالت االنشائيه / مهند سامي سليمان بني مرتضى2381173

مؤسسة عامر ناجح خويله للمقاوالت / عامر ناجح علي خويله2391174

مؤسسة زخم الهندسية للمقاوالت االنشائية / عمر محمود احمد الشرمان2401177

احمد املشاقبة للمقاوالت االنشائية / احمد جهاد سعود املشاقبة2411195

شركة داود عنقير و شريكه/ عنقير للمقاوالت االنشائيه2421196

شركة مروان عايش ابو محسن وشريكه2431199

مؤسسة عمر الحجاج للمقاوالت / عمر سعد علي ابو قله الحجاج2441205

شركة عز الدين الحجاج و محمد جواوده2451206

مؤسسة فارس حتر للمقاوالت االنشائية / فارس فيصل يوسف حتر2461211

مؤسسة ابعاد االبداع للمقاوالت االنشائية / حامد عمر حامد عبد اهلل2471212

مؤسسة حامد ادريس للمقاوالت / حامد سمير حامد ادريس2481215

مؤسسة وجيه ابو نصار للمقاوالت االنشائية / وجيه محمود محمد ابو نصار2491227

مؤسسة الصامت للمقاوالت االنشائية / ياسر محمد عبد الرحمن صايف2501230

مؤسسة محمد تركي الهندسية / محمد تركي محمود الغنانيم2511232

مؤسسة اشرف محمد ابو رميشان للمقاوالت االنشائية / اشرف محمد سليمان2521234
ابو رميشان
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مؤسسة رامي هاشم الغزاوي للمقاوالت االنشائية / رامي هاشم حسني الغزاوي2531239

مؤسسة خريوش للتعهدات / غسان مخلد كريم الخريوش2541240

مؤسسة ابراج وسط عمان للمقاوالت / صالح عزام سعيد دار بكر2551242

شركة فواز االغوات وشريكته2561244

مؤسسة محمد شمر للمقاوالت االنشائية / محمد رمضان فاضل شمر2571250

دافنشي للمقاوالت / انس كايد محمود كممجي2581254

شركة الكاتب للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2591255

شركة محمد وزيد الزعبي / تال عمان للمقاوالت االنشائية2601256

شركة ارتال للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2611257

مؤسسة كامل ابو لبه للمقاوالت االنشائية / كامل احمد حسين ابو لبه2621258

شركة توبكابي للمقاوالت ذ.م.م2631259

مؤسسة محمد علوه للمقاوالت االنشائية / محمد ذياب صالح علوه2641260

اليوبيل للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2651261

شركة املتماسكة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2671262

مؤسسة صدام حسين للمقاوالت / صدام حسين ابراهيم عبابنه2681263

شركة عبد الحميد عرود وشريكه2691265

شركة اكرم عبد الحفيظ الشوره وفاح رجا الربطه2701266

شركة الغبيش للمقاوالت ذ.م.م2711268

شركة خالد الشوبكي وشريكه2721269

شركة محمد عاطف ابراهيم الصقور وشريكه/ امارلس للمقاوالت االنشائية2731270

مؤسسة منذر ابو جريس للمقاوالت االنشائية/ منذر منير سابا ابو جريس2741271

مؤسسة محمد الربابعة للمقاوالت / محمد قاسم محمد ربابعه2751273

شركة ماكس للمقاوالت االنشائية ذ م م2761274

عبد امللك الجراح للمقاوالت االنشائية/ عبد امللك حسين علي الجراح2771275

مؤسسة ايهاب عدنان للمقاوالت / ايهاب عدنان احمد بني هاني2781277

شركة يامور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2791278

شركة محمد راغب عامر وشريكه / محمد وكمال للمقاوالت االنشائية2801279

مثنى محمد يحيى نويهي / باتين للمقاوالت االنشائية2811280

الباتر للمقاوالت االنشائية / ديمة احمد عمر جبر2821282

مؤسسة عدنان عليان للمقاوالت االنشائية / عدنان محمد عبد الرحمن عليان2831283

شركة سكاي للمقاوالت االنشائية ذ.م.م2841284

مؤسسة محمد علي محمد للمقاوالت االنشائية / محمد علي محمد الغزاوي2851285
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مؤسسة أحمد يوسف مسلم الطراونه للمقاوالت اإلنشائية / أحمد يوسف مسلم الطراونه2861286

شركة احمد سالم الجرابعة وشريكه2871287

شركة هال الرفاعي وشريكه2881288

شركة احمد حاتم القرعان وشريكه2891289

شركة االقليمية للمقاوالت االنشائية ذ م م2901290

شركة عطا اسماعيل شحادة وشركاه / الخط الصحيح للمقاوالت2911292

شركة البعد االول الدولية للمقاوالت2921293

الدهيسات للمقاوالت االنشائية / احمد جميل احمد الدهيسات2931294

مؤسسة موسى الزعبي للمقاوالت االنشائية / موسى نواف محمود الزعبي2941295

شركة االختصاصية الهندسية للمقاوالت ذ م م2951296

مؤسسة الياس خاطر للمقاوالت االنشائية / الياس محمود عيسى خاطر2961297

مؤسسة محمود الحيص للمقاوالت االنشائية / محمود حابي محمود الحيص2971298

شركة ماونتن هوم للمقاوالت االنشائية ذ م م2981299

مؤسسة علي محمد الطراونه للمقاوالت االنشائية / علي محمد خلف الطراونه2991300

شركة رنا صاح الدين و شريكها / ترميز للمقاوالت االنشائية3001301

مؤسسة احمد يحيى للمقاوالت / احمد خالد علي يحيى3011304

شركة عبر الجنوب الدولية للمقاوالت االنشائية ذ م م3021305

شركة هيمااليا للمقاوالت االنشائية ذ م م3031308

شركة الشمايله و الضمور/ الضمور و الشمايله للمقاوالت االنشائية3041309

مؤسسة عدي الرفاعي للمقاوالت االنشائية / عدي فضل خميس الرفاعي3051311

شركة مدريد للمقاوالت االنشائية ذ م م3061312

شركة التوقيت للمقاوالت االنشائية ذ م م3071313

شركة اسام الشديفات ومحمد الشديفات / شهاب القبس للمقاوالت االنشائية3081314

انداد للمقاوالت االنشائية / ليث قاسم محمد القرعاوي3091315

شركة زياد عبد املجيد البستنجي و شريكه3101316

الضلعين للهندسه و املقاوالت / رهام احمد مصطفى الدميسي3111317

شركة حسين عبدالكريم املزايده وشركاه3121318

مؤسسة ترزاغي للمقاوالت االنشائية / مالك عادل خالد رحمت3131319

مؤسسة محمد حنتولي للمقاوالت / محمد خالد محمد حنتولي3141321

مؤسسة قيس شخاتره للمقاوالت االنشائية / قيس نبيل صدقي شخاتره3151322

شركة سالم عبيد عابد املرايات وشريكه / سما أدوم للمقاوالت االنشائية3161323

مؤسسة جهاد ابو حليمه للمقاوالت االنشائية / جهاد ابراهيم موسى ابو حليمه3171324
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الجبور للمقاوالت االنشائيه / مهند سعد مقبل الجبور3181325

شركة ليون للمقاوالت االنشائية ذ م م3191326

مؤسسة منذر محمود للمقاوالت االنشائية / منذر محمود منير ابوجحيشه3201327

شركة امجد العراجنه وشريكته / الصرح املمرد للمقاوالت3211328

شركة محمد ماهر ابو صويص وشركاه3221329

مؤسسة مهيب اكرم للمقاوالت االنشائية/ مهيب اكرم احمد غنانيم3231330

شركة الجدول للقاوالت ذ م م3241331

شركة ابو عشيبه وعيد/ ابو عشيبه وعيد للمقاوالت االنشائيه3251332

مؤسسة عامر الزيده للمقاوالت / عامر توفيق سعيد الزيده3261333

شركة العمائر املاسيه للمقاوالت االنشائيه ذ م م3271334

شركة براتو للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3281335

مؤسسة املفلح للمقاوالت االنشائيه / خلف مفلح فاضل املناعسه3291336

شركة القمم للمقاوالت االنشائيه ذ م م3301337

شركة خالد منزالوي و شريكه / ابناء العطاء للمقاوالت االنشائيه3311341

أتم املتخصصه للمقاوالت االنشائيه / حمزه سميح ابراهيم حسان3321343

مؤسسة محمد عليان للمقاوالت االنشائية / محمد عبد املهدي عبد القادر عليان3331346

زيد عبدالخالق للمقاوالت االنشائية/ زيد عبد الخالق مصطفى عبدالخالق3341348

مؤسسة محمد املعايطه للمقاوالت / محمد داود محمود املعايطه3351350

مؤسسة دعاء حمديه للمقاوالت / دعاء محمد محمود حمديه3361355

مؤسسة اوس رشيد للمقاوالت االنشائيه/ اوس جعفر عبدالرحمن رشيد3371358

مؤسسة الخوذه للمقاوالت االنشائية / موسى احمد موسى الشبول3381361

شركة اقليدس للمقاوالت االنشائيه ذ م م3391362

مؤسسة هشام الدن للمقاوالت االنشائية / هشام موفق هشام الدن3401363

شركة ناصر ابوليل وشريكته / شركة ناصر ابوليل وشريكته للمقاوالت3411365

شركة بابل املتطوره للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3421366

شركة كوكسان للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3431369

شركة مهام االردن للمقاوالت ذ.م.3441371

شركة التقوى للتعهدات العامه ذ.م.م3451382

مؤسسة فرح الصويص للمقاوالت العامه / فرح زاهر فرح الصويص3461383

شركة املبيضين والخيطان / املبيضين والخيطان النشاء االبنيه3471385

مؤسسة مصعب الزريقات للمقاوالت االنشائية / مصعب عواد فرج الزريقات3481386

شركة البناء الذهبي للمقاوالت ذ م م/ جسر الشرق للمقاوالت3491387
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مؤسسة ملى و جود للمقاوالت االنشائيه/ علي محمد حسين النسور3501388

شركة سعيد نواره و شريكه3511389

مؤسسة محمد شخاتره للمقاوالت االنشائية/ محمد عماد بركات شخاتره3521390

مؤسسة يزيد فراس مومني للمقاوالت االنشائية / يزيد فراس ناصر مومني3531391

مؤسسة يوسف شعبلو للمقاوالت االنشائيه / يوسف سعيد محمد شعبلو3541392

مؤسسة جهاد الشيخ للمقاوالت االنشائية / جهاد يوسف جهاد الشيخ3551393

مؤسسة حمزة نشرتي للمقاوالت االنشائية / حمزة محمد محمود نشرتي3561394

مؤسسة احمد الفيومي للمقاوالت االنشائية / احمد عبدالسام محمود الفيومي3571395

مؤسسة اسعد راتب الطراونه / اسعد راتب مسلم الطراونه3581396

شركة العماق للمقاوالت االنشائية ذ م م59.1398

شركة كاليبر للمقاوالت ذ م م3601399

شركة خليفه وابوعون / خليفه وابوعون للمقاوالت االنشائية3611400

مؤسسة معتز العملة للمقاوالت / معتز فخري موسى العمله3621401

مؤسسة داوود عضيبات للمقاوالت االنشائية / داوود احمد محمد عضيبات3631402

املحتوى االنشائي للمقاوالت االنشائية / مؤيد خالد محمد بني ملحم3641403

شركة محمد مصلح الطراونه وشركاه3651404

شركة ربابعه وابو سليم /ربابعه وابو سليم للمقاوالت االنشائية3671405

مؤسسة خالد جاموس للمقاوالت االنشائية / خالد سلمان عامر جاموس3681406

مؤسسة يونس حمدان للمقاوالت / يونس مالك حسني حمدان3691407

رواسي االردن للمقاوالت / حنان احمد حسين السحيمات3701408

شركة الرماضين و الجعافره / تاج الكرك لانشاءات3711409

مؤسسة عورتا للطاقة واملقاوالت / راغب باسم ماجد عواد3721410

شركة أبراج املدينة الحديثة للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3731411

مؤسسة رنا الطراونه للمقاوالت / رنا بهجت عبدالحميد الطراونه3741412

البعد الثاني للبناء واملقاوالت / املعتصم باهلل ذياب نمر حمد3751413

شركة عدي الرواشده وشريكه3761414

شركة اور الهندسيه للمقاوالت ذ م م3771415

مؤسسة ميساء سالم للمقاوالت االنشائيه / ميساء محمد فريد سالم سالم3781416

شركة صهيب عادل املرزوق وشريكه / العمق الهندسي للمقاوالت االنشائيه3791417

شركة احمد سالم الطراونه وشريكته3801418

شركة لينكون للمقاوالت االنشائيه ذ.م.م3811419

مؤسسة حسام وصفي غرايبه للمقاوالت / حسام وصفي مفلح غرايبه3821420
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شركة موشور للمقاوالت االنشائية ذ.م.م3831422

الوسام الذهبي للمقاوالت االنشائيه / شركة مصعب العموش وشريكه3841423

مؤسسة الصرح الشامخ للمقاوالت االنشائية / فضل وائل فضل العزازي3851424

اقواس عمان للمقاوالت الهندسيه / حسام عدنان ايوب عناني3861425

شركة حسانين محمد حسانين وشريكه3871426

شركة مالك زيد حرب ابو نواس وشريكه / جوهره الجنوب للمقاوالت االنشائيه3881427

اوميكرون للمقاوالت االنشائيه / اسامه رياض محمد بني حمد3891437

مؤسسة عبداهلل طارق الضاعين للمقاوالت االنشائيه / عبداهلل طارق عبداملعطي الضاعين3901438

شركة معتز ومحمود السلمان وشركاهم3911439

مؤسسة الذراع الهندسي للمقاوالت / عبداهلل احمد محمد القضاه3921440

شركة محمد وعبدالكريم الحواتمه / االصاله للمقاوالت االنشائية3931441

مؤسسة حازم صالح للمقاوالت االنشائية / حازم صالح عبدالكريم ابوسل3941442

مؤسسة نعيم علي الطراونه للمقاوالت / نعيم علي سليمان الطراونه3951443

االرتباط للمقاوالت االنشائية / شركة عمر علي محمد عبدالغني وشريكه3961444

مؤسسة املرصاد للمقاوالت االنشائية / حمزه علي سامه القراله3971445

شركة شغف االعمار للمقاوالت ذ.م.م3981446

شركة قسيم محمد سيد العمري وشركاه/ قسيم العمري و شركاه إلنشاء األبنية3991447

شركة اللوتس للمقاوالت ذ م م4001448

شركة منذر القاضي و شريكه / الوسائل الهندسية للمقاوالت4011450

مؤسسة حسان الجعاعره للمقاوالت االنشائيه / حسان خالد محمد الجعاعره4021451

شركة انس محمود وعاصم امين املعايطة/ انس وعاصم املعايطة لابنية و املقاوالت4031452

شركة وسام الطراوته و عاء داود4044197





الفصل التاسع

نظام المشتريات الحكومية
 رقم )28( لسنة 2019
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تقرير 
 نظام  املشتريات الحكومية  رقم )28(  لسنة 2019

مقدمة:
يعــد وجــود نظــام موحــد للمشــتريات الحكوميــة محــوًرا اساســيا مــن محــاور إصــاح القطــاع 
ــدرات  ــاء الق ــي وبن ــي واملؤسس ــريعي واإلجرائ ــاح التش ــن اإلص ــذي يتضم ــي وال ــي الحكوم املال
ــى  ــام األردن إل ــات انضم ــن متطلب ــيا م ــا أساس ــد متطلب ــة  ويع ــتريات  الحكومي ــاع املش يف قط
اتفاقيــة املشــتريات الحكوميــة   )GPA( املنبثقــة عــن منظمــة التجــارة العامليــة والتــي يفــاوض 
ــي.  ــاد األردن ــام اإلقتص ــة أم ــة وإقليمي ــواق عاملي ــح أس ــن فت ــتفادة م ــا لإلس ــام إليه األردن لإلنضم

الهدف من النظام:
نظــام   إنشــاء  إلــى   2019 لســنة    )28( رقــم  الحكوميــة   املشــتريات  نظــام   يهــدف 
مشــتريات عصــري يحكــم  كافــة املشــتريات الحكوميــة )لــوازم، خدمــات ، أشــغال( ضمنــت :
بدوائــر  املنــاط  التنفيــذي  الــدور  عــن  والتشــريعي  الرقابــي  الــدور  فصــل   -
.  ) الحكوميــة  املشــتريات  دائــرة  الحكوميــة،  العطــاءات  )دائــرة  املركزيــة  الشــراء 
ــة  ــاء لجن ــن إنش ــي تضم ــراء الحكوم ــة بالش ــات القائم ــي للجه ــكل املؤسس ــر الهي - تطوي
سياســات الشــراء التــي تتولــى وضع السياســة العامــة للشــراء وتصميم وســائل تنفيذ هذه السياســة 
ــكاوى.  ــات والش ــر يف اإلعتراض ــدة للنظ ــة محاي ــاء جه ــة ، وإنش ــات ذات الصل ــع الجه ــيق م بالتنس

النتائج املرجوة من تطبيق النظام :
بإنشــاء  الحكوميــة  املشــتريات  قطــاع  وتنظيــم  األردنــي  االقتصــادي  النمــو  تحفيــز 
الفضلــى  واملمارســات  العامليــة  التشــريعات  مــع  متوائمــة  عصريــة   تشــريعية  بيئــة 
أســواق  وفتــح  املســتدامة  التنميــة  وتعزيــز  العاملــي  التمويــل  جــذب  يف  تســاهم 
عليــا  مســتويات  وتحقيــق  األردنــي  املناقــص  أمــام  وإقليميــة  عامليــة  مشــتريات 
. وضبطهــا  العامــة  النفقــات  وترشــيد  واملســآلة  والعدالــة  والشــفافية  النزاهــة  مــن 

الجهات املكلفة بإعداد  وتطبيق النظام :
 تولــت عمليــة إعــداد النظــام الجديــد لجنــة فنيــة برئاســة أميــن عــام وزارة املاليــة 
ــرة  ــة ودائ ــوازم العام ــرة الل ــة ودائ ــرة العطــاءات الحكومي ــن دائ ــكل م ــن ل ــة املــدراء العامي وعضوي
ــص  ــل متخص ــق عم ــى فري ــام ال ــودة النظ ــداد مس ــام  إع ــناد مه ــم إس ــث ت ــد ، حي ــراء املوح الش
ضــم ممثليــن عــن دوائــر  الشــراء املركزيــة يف حينــه )دائــرة العطــاءات الحكوميــة، دائــرة 
ــرة الشــراء املوحــد( والجهــات الحكوميــة ذات العاقــة )وزارة االشــغال العامــة  ــوازم العامــة، دائ الل
واالســكان ووزارة املاليــة ووحــدة تطويــر األداء املؤسســي والسياســات يف رئاســة الــوزراء( .
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أهم مميزات النظام:
فصــل الــدور الرقابــي والتشــريعي الــذي اســند إلــى لجنــة سياســات الشــراء عــن الــدور  -

التنفيــذي املنــاط بدوائــر الشــراء املركزيــة وباقــي الجهــات املشــترية. 
إســتحداث مفهــوم  الشــراء اإللكترونــي وإجــازة إدارة إجــراءات وعمليــات الشــراء إلكترونيًا  -

 .)JONEPS( مــن خــال نظــام الشــراء االلكترونــي األردنــي
تطويــر آليــة االعتراضــات والشــكاوى حيــث أجــاز النظــام  للمناقــص الــذي يدعــي أنــه  -

ــاع عــن اتخــاذ إجــراء مــن  ــه خســارة أو أي ضــرر نتيجــة لقــرار أو إجــراء أو امتن لحقــت ب
الجهــة املشــترية أو لجــان الشــراء خالفــت فيــه  مــا ورد يف وثائــق الشــراء أو  أحــكام 
النظــام والتعليمــات الصــادرة بموجبــه ، أن يتقــدم باعتــراض باملرحلــة األولــى وبشــكوى 

يف املرحلــة الثانيــة.
ــث     - ــة واالستشــارية وتحدي ــات الفني ــوازم والخدم ــث أســاليب شــراء االشــغال والل تحدي

ــز. ــرض الفائ ــار الع ــم وإختي ــراءات التقيي إج
تحديث الترتيبات التنظيمية واملؤسسية للمشتريات الحكومية: -

     •   إنشاء لجنة سياسات الشراء.
         •      إنشاء لجنة مراجعة شكاوي الشراء وينبثق عنها لجان فنية متخصصة بالنظر يف الشكاوى.

     •   دائرة العطاءات الحكومية.
     •   إنشاء دائرة املشتريات الحكومية .

     •   لجان الشراء املختصة.
     •   وحدة تنظيمية تتولى التخطيط لعمليات الشراء وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بذلك      

وتوفير الخدمات التي تتطلبها أعمال لجان الشراء.
 

نطاق تطبيق احكام النظام 
تســري أحــكام هــذا النظــام ىلع عمليات الشــراء التي تقوم بها كافة الجهات املشــترية ســواء 
الجهــات  أو الوحــدات الحكوميــة وبذلــك تشــمل أي وزارة أو دائــرة أو مؤسســة عامــة  تكــون موازنتهــا 
ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة او أي هيئــة أو مؤسســة رســمية أو دائــرة حكومية مســتقلة ماليًا، بما 
يف ذلــك الجامعــات الرســمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشــركات اململوكــة بالكامل للحكومة. 
واســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذا النظــام مشــتريات القــوات املســلحة األردنيــة واألجهــزة 
األمنيــة مــن األســلحة والذخائــر واآلليــات العســكرية ومســتلزماتها ومتطلبــات إدامتهــا والتجهيــزات 
واألنظمــة ذات الطابــع الدفاعــي أو األمنــي واللــوازم املســتعجلة أو الطارئــة بحيث يتم شــراؤها وفقًا 
ألحــكام نظــام اللوازم العســكرية رقم )3( لســنة 1995 والتعليمات الصادرة بمقتضــاه - املادة )3 - ب( .
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بنية نظام  املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019
النظــام  صــادر بموجــب املادتيــن )114( و)120( مــن الدســتور وتــم نشــرة بالجريــدة الرســمية 
ــمية   ــدة الرس ــره بالجري ــخ نش ــن تاري ــًا م ــد 180 يوم ــه بع ــل ب ــخ 2019/5/1 ويعم ــم ) 5572( تاري رق

ــخ 28 /10 /2019. ــذ بتاري ــز التنفي ــل حي ــام  أي  دخ ــن النظ ــادة )1( م ــب امل بموج

يتألف النظام  من )111( مادة  وثاثة ماحق :  
امللحق رقم )1( : الرقابة ىلع اللوازم  واملستودعات ،ويتألف من )31( مادة .

امللحق رقم )2( : ثمن دعوة العطاء .
امللحق رقم )3(:قواعد األخاق والسلوك ،ويتألف من )31( مادة .

 
ــن  ــدًءا م ــرائية ب ــة الش ــل العملي ــة مراح ــراءات كاف ــذ  إج ــكام إدارة وتنفي ــام اح ــن النظ تضم
ــد   ــة وإدارة العق ــم واالحال ــرح والتقيي ــات الط ــروًرا بعملي ــروع  م ــلم املش ــاءًً بتس ــط انته التخطي

ــكاوى. ــراض والش ــان واالعت ــر بالحرم والنظ

صـدرت بموجـب  أحـكام النظام تعليمات تنظم إجراءات العمليات الشـرائية الرئيسـية واملهام 
املتعلقـة بهـا مـن تصنيـف املقاولين ومقديمـي الخدمـات الفنية ) املكاتـب االستشـارية ( واالوامر 

 . التغييرية 
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التعليمات الصادرة بموجب نظام املشتريات الحكومية رقم )28( لسنة 2019

رقم التعليماتالرقم
الوضع الحالياملصادقةاملسؤوليةاملادة 

تعليمات الشراء االلكتروني  لسنة 1
 2019

3- ز
110

دائرة العطاءات 
الحكومية 

دائرة املشتريات 
الحكومية

لجنة سياسات 
الشراء

صدرت ونشرت 
بالجريدة الرسمية 
العدد 5614 بتاريخ 

2020/1/2

تعليمات إدارة وتنظيم املخزون 2
الحكومي للوازم

دائرة املشتريات 3- ز
الحكومية

  ال يوجد تعديل مجلس الوزراء

تعليمات تصنيف املقاولين لسنة 3
2020

دائرة العطاءات 12-أ
الحكومية

وزارة االشغال العامة

صدرت ونشرت مجلس الوزراء
بالجريدة الرسمية 
العدد 5619 بتاريخ 

2020/2/2

تعليمات تصنيف مقدمي 4
الخدمات الفنية  )املكاتب 

الهندسية واالستشارية( لسنة 
2020

دائرة العطاءات 12-أ
الحكومية

صدرت ونشرت مجلس الوزراء
بالجريدة الرسمية 
العدد 5617 بتاريخ 

2020/1/16

تعليمات تصنيف املوردين  5
ومقدمي الخدمات 

دائرة املشتريات 12-أ
الحكومية

 ال يوجد تعديل مجلس الوزراء

دائرة العطاءات 65-ب-1تعليمات ترخيص املقاولين6
الحكومية

 ال يوجد تعديل مجلس الوزراء

تعليمات تنظيم إجراءات 7
املشتريات الحكومية  لسنة 

2019وتشمل: 
دائرة العطاءات 

الحكومية
دائرة املشتريات 

الحكومية

لجنة سياسات 
الشراء

 

صدرت ونشرت 
بالجريدة الرسمية 

العدد 5608 بتاريخ 
2019/11/21

9-وتعليمات التأهيل املسبق 1-7

27- بتعليمات املزاد العكسي2-7

43تعليمات إعادة طرح العطاءات3-7

90 - جتعليمات النظر بشكاوي الشراء 4-7

دائرة العطاءات 98تعليمات االوامر التغييرية 8
الحكومية

وزارة االشغال العامة

صدرت ونشرت مجلس الوزراء
بالجريدة الرسمية 

العدد 5622 بتاريخ 
2020/3/1

وزير اإلدارة وزارة اإلدارة املحلية106- بتعليمات لوازم وأشغال البلديات 9
املحلية

صدرت ونشرت 
بالجريدة الرسمية 

العدد 5608 بتاريخ 
2019/11/21

تعليمات لوازم وأشغال أمانة 10
عمان  الكبرى

صدرت ونشرت مجلس الوزراءأمانة عمان  الكبرى106- ب
بالجريدة الرسمية 

العدد 5608 بتاريخ 
2019/11/21



الفصل العاشر

نظام الشراء اإللكتروني األردني
) JONEPS ( 
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بناء القدرات والتدريب
  

)JONEPS( بناء القدرات والتدريب - نظام الشراء اإللكتروني األردني
ــي  - ــي لنظــام الشــراء اإللكترون ــة التشــغيل التجريب ــرة العطــاءات الحكومي اطلقــت دائ

)JONEPS(     يف 2020/10/1 و الســير بإجــراءات العطــاءات إلكترونيــًا وبالتــوازي مــع 

إجــراءات العمــل الورقــي مــن مقدمــي الخدمــات الفنيــة واملقاوليــن والجهــات الطالبــة 
ــام. ىلع النظ

 عدد العطاءات املطروحة ىلع نظام الشراء اإللكتروني )JONEPS( هو 63 عطاء . -
 عــدد املســتخدمين املســجلين ىلع النظــام لغايــة تاريــخ اصــدار هــذا الكتــاب )2482(  -

ومــازال العمــل جــاري لتســجيل اكبــر عــدد مــن املســتخدمين . 
حيــث قامــت الدائــرة مــن أجــل بنــاء القــدرات والتدريــب ألصحــاب العاقــة ىلع نظــام  -

الشــراء  اإللكترونــي االردنــي )JONEPS( منــذ اطــاق العمــل بالنظــام ولغايــة 2021/12/28 
بمــا يلــي : 

     •   عقد ) 25 ( ورشة تدريبية ملستخدمي النظام . 
     •   تدريب جميع مكاتب مقدمي الخدمات الفنية عددها )57( مكتب  .

     •   تدريب )550( شركة / مؤسسة مقاوالت .
     •   تدريب )52( جهة طالبة . 

     •   تدريب )450( ضابط شراء من الجهات الطالبة ودائرة العطاءات الحكومية . 

التوعية واإلعالم 
إعــداد مطويــة خاصــة بنظــام الشــراء اإللكترونــي  وتوزيعهــا ىلع املناقصيــن الذيــن    -

ــة . ــع الورشــات التدريبي ــرة العطــاءات الحكوميــة ويف جمي يقومــون بمراجعــة دائ
إعــداد مطويــة خاصــة بالدليــل االرشــادي للدخول الــى نظام الشــراء اإللكترونــي االردني  -

)JONEPS( يتــم توزيعهــا ىلع املناقصيــن الذيــن يقومــون بمراجعــة دائــرة العطــاءات 
الحكوميــة ويف جميــع الورشــات التدريبيــة . 

-  )JONEPS( نشــر إعــان تعريفــي خــاص بتطبيــق نظــام الشــراء اإللكترونــي األردنــي
ــة . ــرة العطــاءات الحكومي ــع دائ ــات التســجيل ىلع النظــام ىلع موق وإدراج متطلب

تم إدراج نشرة توعوية ىلع موقع حكومتي بخدمتي . -
تخصيــص البريــد اإللكترونــي ) joneps@gtd.gov.jo ( ورقــم هاتف مباشــر لإلجابه ىلع  -

اإلستفســارات واملســاعدة بخصــوص النظام . 
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دائرة العطاءات الحكومية
)JONEPS ( نظام الشراء االلكتروني االردني

مقدمة :-
ــر  ــن الحســين للحكومــة لتطوي ــي ب ــداهلل الثان ــك عب ــة املل ــاًء ىلع توجيهــات جال         بن
الجهــاز اإلداري وإنجــاز الحكومــة اإللكترونيــة بشــكل يعالــج الترهــل ويحســن االداء ونوعيــة الخدمــة 
ــة  ــات مواكب ــتمر لغاي ــر املس ــل ىلع التطوي ــم العم ــتثمار ، يت ــجيع االس ــور وتش ــة للجمه املقدم
ــة تبنــت  ــا لهــذه الغاي ــة ، وتحقيًق ــر الشــفافية والعدال التطــورات العامليــة وتحقيــق أىلع معايي
دائــرة العطــاءات الحكوميــة  التوجــه نحــو الشــراء االلكترونــي الــذي يعــد محــوًرا أساســًيا مــن محــاور 

اإلصــاح املالــي.
      وقــد باشــرت دائــرة العطــاءات الحكوميــة التشــغيل التجريبــي لنظــام الشــراء اإللكترونــي 
ــع  ــوازي م ــا وبالت ــاءات الكترونًي ــراءات العط ــير بإج ــخ 2020/10/1 ، والس ــي )JONEPS( بتاري األردن
اجــراءات العمــل الورقــي مــع االســتمرار يف التطويــر والتعديــل بنــاًءا ىلع ماحظات املســتخدمين. 

الهدف من النظام 
1- تطويــر وتوظيــف نظــام معلومــات محوســب يشــمل أتمتــة وهندســة إجــراءات املشــتريات  
.            الحكوميــة وزيــادة فعاليتهــا بنــاًء ىلع نظــام املشــتريات الحكوميــة رقــم )28( لســنة 2019  

.            والتعليمــات الصــادرة بموجبــه .

ــر الشــراء  ــدار مــن قبــل دوائ ــة واحــدة لجميــع املشــتريات الحكوميــة التــي ت ــر بواب 2- توفي
.     املركزيــة حاليــًا، وشــمول جميــع أنــواع  املشــتريات الحكوميــة مــن أشــغال ولــوازم وخدمات 

.              و تغطيــة جميــع أســاليب الشــراء. 

3- توفيــر الوقــت والجهــد واملــوارد البشــرية واملاديــة ضمــن ادارة حكوميــة فاعلــة مــن خــال 
.             تقصيــر دورة املشــتريات.

4- تحقيــق وترســيخ مبــادىء الشــفافية والعدالــة والنزاهــة ، و الحد من الشــكاوي والتظلمات  .
5- استفادة قطاعات األعمال والحكومة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة ) SMEs( وتكنولوجيا 

.             املعلومات.

. ) PPP( 6- ترسيخ مفهوم التشاركية بين القطاع العام والخاص
ــة. ــًا اإللكتروني ــة وخصوص ــتريات الحكومي ــات املش ــة لعملي ــريعات الناظم ــث التش 7- تحدي

8- تحديث البنية التحتية الرقمية.
9- التوافق مع ممارسات الشراء العاملية اإللكترونية الفضلى.

. الشــراء  عمليــات  يف  املشــاركين  الرئيســيين  الشــركاء   مــع  االلكترونــي  الربــط   -10
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الجهات املكلفة بإنشاء وتطبيق النظام 
أســندت  مهــام إنشــاء نظــام  الشــراء االلكترونــي االردنــي ) JONEPS( إلــى الشــركة الكوريــة 
املطــورة )KTNET(  وبالتنســيق مــع فريــق اردنــي يمثــل جهــات الشــراء الرئيســية يف األردن بمــا 

يحقــق أحــكام وشــروط تشــريعات الشــراء الناظمــة للمشــتريات الحكوميــة.
ــتريات  ــرة املش ــة ودائ ــاءات الحكومي ــرة العط ــال دائ ــن خ ــام م ــل النظ ــر وتفعي ــم تطوي وت

ــة .  الحكومي

ــادر  - ــنة 2019 ، ص ــي لس ــراء اإللكترون ــات الش ــام تعليم ــكام النظ ــب أح ــدرت بموج ص
بمقتضــى البنــد )1( مــن الفقــرة )ز( مــن املــادة )3( واملــادة )110( مــن نظــام املشــتريات 

ــنة 2019.  ــم )28( لس ــة رق الحكومي
وتم نشره بالجريدة الرسمية رقم )5614( تاريخ 2020/1/2 .  -
 

االطراف املعنية

العاقة الجهات املعنيةالرقم

1

دوائر الشراء املركزية
دائرة العطاءات الحكومية

املستخدمين الرئيسسيندائرة املشتريات الحكومية

الجهات املستفيدة الوزارات والدوائر الحكومية2

الجهات املزودةمنشآت القطاع الخاص3

4

جهات حكومية ذات ارتباط 
 External( إجرائي/وظيفي

) Linkage

التبادل االلكتروني لاجراءات

التعريف االلكترونيوزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة 
مراقبة الشركات

استضافة االجهزة واملعدات

السجل التجاري للشركاتوزارة املالية

امانة عمان الكبرى
املخصصات املالية

رخصة املهن
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)JONEPS ( نطاق عمل نظام الشراء االلكتروني األردني
ــن  ــراءات كل م ــات وإج ــي ) JONEPS( ىلع عملي ــي األردن ــراء االلكترون ــام  الش ــتمل نظ يش

ــة  : ــة  التالي ــة الفرعي األنظم
 )e-Bidding (  ا-   الطرح واالحالة  االلكتروني

)e-Shopping ( 2-  التسوق االلكتروني
) e-Catalogue( 3-  الدليل االلكتروني

)E-Archiving ( 4-  األرشفة االلكترونية
)Portal System ( 5-  إدارة البوابة

)  Organization Management(  6-  إدارة املؤسسات
)   Supplier Performance Management ( 7-  إدارة املوردين

 )  Users Management( 8-  إدارة املستخدمين
) External Linkage( 9-  إدارة الربط الخارجي

) e-Procurement Statistic( 10-  اإلحصاء اإللكتروني
 ) e-Documents Delivery ( 11- تسليم الوثائق اإللكتروني

) Call Center( 12- مركز االتصاالت
 )e-Payment ( 13- الدفع اإللكتروني

اجراءات الطرح واإلحاله اإللكتروني )e-Bidding( ىلع النظام  
• إعداد الخطط الشرائية.

• إعداد طلب الطرح من قبل الجهات الطالبة ومرفقاته.
إدارة طلب الطرح من قبل الجهة املشترية وتشمل مراجعة الوثائق وطلب تعديلها.  •

• إعداد دعوة العطاء او التأهيل املسبق.
• نشر العطاء وتشفيره.

• تقديم االستيضاحات وإعداد الرد ىلع االستيضاحات.
• اصدار املاحق .
ايداع العروض .  •

• تقديم الكفاالت ودفع ثمن نسخة العطاء.
• فتح العروض وفك التشفير.

• إحالة العطاء.
• إعادة الطرح.
الغاء العطاء.  •
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مع تحيات
مديريــة تطوير األداء املؤسســي

قسم الدراسات واملعلومات








