
رقم العضويةاسم الشركةالرقم

1989002سليم زريق وشركاه 1
1990002دمحم عوده لالسكـــــان2
1992004عمر جزار وشركاه 3
1995001السعودي وشركاه لالسكــــــان4
1996002سرية وشريكته5
1996004زهير صالح العمري وشريكه6
1996007رائد خلف ورانيه البيات7
1996008نعمان الهمشري وشريكه8
1996009هاني حمدان وشركـــــاه9
1998001احمد عمر الخطاب لالسكان10
1998005نوفل للتجارة والصناعـــة11
1998006رفيق نصرهللا وشركاه 12
1998008دمحم فريتخ واوالده 13
1998009يوسف عبدهللا دمحم ابو تلول وشريكته لالسكـــان14
1998010قسطندي نقل وشركاه لالسكان15
1999001سليم بشاره فشحو وشركاه لالسكــــان16
1999002سمير الياس فشحو وشركــــاه17
1999005فايز مصيطف عيسى وشريكته 18
1999006نمر اللوزي وشركاه لالسكان19
1999007دمحم خميس سمور وشريكه20
1999009دمحم دمحم قاسم االمعري وشركاه 21
1999010محمود دمير وشريكته لالسكــــان22
1999011المهندس العقاريــــــه لالسكان المحدوده23
1999013عمد لالستثمار والتنميه العقاريه24
1999014كمال العوامله وشركاه25
1999015سمير ابو سلمان واحمد السيد26
2000001شرف الدين فرحان احمد سالم وشريكته27
2000002دمحم ومجدي خليل لالسكان28
2000003صالح سنقرط واوالده لالسكان29
2000004فاروق بديع فهمي عديلي وشركاه30
2001001عبد الرحيم عبدهللا وشركاه31
2001002عماد عتال وشريكه 32
2001003عمر ومساعد القماز لالسكان33
2001005الصنوبر لالسكــــــان34
2002001نزيه الخطيب وشريكته لالسكان35
2002002عبد الناصر خريم ومصطفى القطيشات36



2002003 (انور وموسى واسعد ودمحم)سعد اخوان 37
2002004سالم وابو الوفا لالسكـــان38
2002005علي اسماعيل سالم واوالده39
2002007عبد السالم النعيمات واخوانه40
2002008وائل عبد الرزاق سالم الخطيب وشركاه41
2002009ابراهيم احمد الصفدي وشريكته42
2002011عادل عبدالرؤوف سماره واخوانه لالسكان 43
2002012عمر الراشد وشركاه44
2002013نعيم عبد الهادي وشريكته 45
2002015ايمن حسين اسماعيل سالم وشركاه46
2002017صديق نصر هللا لالسكــان47
2002019يوسف رشيد عليان وشريكته48
2002020ورثة يوسف قصيري وشريكتــه 49
2002021الجيل لالسكـــــــان50
2002022بدري والفحل والنابلسي  51
2002024عفيف يوسف عفيف شتيوي وشريكه52
2002025موسى عبد المجيد ابو هديب وشريكه53
2003001العراقة لالسكـــــــان54
2003002خليل البنا وشركاه لالسكان55
2003003احمد سيد يوسف وشريكته56
2003005احمد راتب الخفش واوالده57
2003006منير دمحم احمد ابو عسل وشريكه58
2003008االصالة لالسكــــــان59
2003009المتحدون لالسكـان 60
2003010فهمي نزال وشركـــــاه61
2003011نبيل حسن الزر وشريكته 62
2003013عبد هللا قصيري وشريكته 63
2003014الخوالد لالسكان64
2004003القصور العربيه لالسكان65
2004005السامر للمشاريع االسكانية66
2004006جوده ومنصور 67
2004007زكريا غوشه وشركاه لالسكان68
2004008دارا لالسكــــــــــــان69
2004009االزدهار لالسكــــــــــان70
2004011اوسامه عباسي وشريكه 71
2004013كمال الحموي وشركاه 72
2004014عبد الفتاح عطعوط وشركاه 73



2004016القصر االموي لالسكان74
2004017القصر للبناء واالسكان75
2004018محمود حسونه واوالده لالسكان76
2004020طالل العشي واخوانه77
2004024سهيل العمري وشركاه 78
2005002يوسف شرمان وشريكته لإلسكان79
2005003البيت العريق لالسكان80
2005004المعاصرون للمشاريع االسكانية81
2005005وليد البدرية لالسكــــــــــــــــان82
2005006مروان شريف سالمة وشريكه لالسكـــــــان83
2005008النجوم لالسكان84
2005012معن العوامله وشريكته85
2005013الفاروق للمشاريع االسكانية 86
2005014حسن جبارة وشريكته لالسكان87
2005015اسامه خليل صالح وشريكه88
2005017مامون الجالد وشريكته89
2005018البيت الماسي لالسكان90
2005019ابراهيم حسن وشريكته91
2005020عبد الحليم موحد وشريكته92
2005021السرايا للمشاريع االسكانيه واالستثمار93
2005022وجيه احمد ابراهيم شلطف وشركاه94
2005023عبد الفتاح وحازم الكحله95
2005024محمود السعودي واحمد السعودي96
2005026الريم الدوليه لالسكان97
2005030عطيه اجويلس واخوانه98
2005033العربية المتحدة لالسكان99
2005034امالك االردن لالسكان100
2005035حربيه عزايزه وشركائها101
2005036احمد سماره وشركاه102
2005038احمد عميره وشركاه103
2005039منار عبد الرحمن خروف وشريكها104
2005042حسين ابراهيم الحسيني وشريكه105
2005044واصف الخوري وشريكه 106
2005048يوسف موسى علي القرعان وشريكته 107
2005050طارق الشيخ وشركاه 108
2005051فاطمه ابو شمط وشريكتها109
2005054جميل حدادين وشركاه لالسكان110



2005056عدنان وعلي الشخيبي 111
2005058احمد صندوقه وشركاه112
2005060دمحم الجيالني وشريكه113
2005061منير انشيوات وشركاه 114
2005065ابو ديه وشركاه115
2005069صبري صبره وشريكته 116
2005070حلمي ورشيد معالي117
2005071دمحم النجار وشركاه 118
2005072عبد هللا وعلي الدراعين 119
2005074الزيتونه لالسكان120
2005077بالل محمود ابو هنطش وشركاه121
2005078زياد علي هيالت وشريكته122
2006003ابو السندس وحمدان123
2006006محمود فوزي الزيبق وشريكه لالسكان124
2006007بيتا لالسكان125
2006008اياد وهنادي حسن126
2006010الشهد لالسكان127
2006012دمحم فوزي عالء الدين وشريكته128
2006013فؤاد ولطفي الطنبور 129
2006014الرائع لالسكان130
2006022جمال سعد وشريكه131
2006023انطون ابو ازغيبره وشركاه132
2006024زياد موسى طنوس وشركاه133
2006025غاندي وباسل طنوس لالسكان134
2006029اكرم جبر وشريكته 135
2006031لؤي عالن وشركاه 136
2006033طارق وهاني ابونصره لالسكان 137
2006035سعود ابو معليش وشريكه138
2006037المهندس الدوليه للمشاريع االسكانيه139
2006039خلف وايمن النوايسه140
2006042احمد مطر وشركاه 141
2006044الباز لالسكان142
2006045االمتثال لالسكان143
2006046اسامه وناصر الخاليله144
2006048البيت الراقي لالسكان145
2006050الكنار لالسكان146
2006051داماك لالستثمار والعقارات االردن147



2006052المدرج لالسكان148
2007002ذيب الوادي وشركاه149
2007003عمرو الشاعر وشريكته150
2007007عكا لالسكان151
2007009دمحم وابراهيم الشرايعه152
2007014سمير اللوزي وشريكه153
2007018سميح احمد عواوده وشريكته 154
2007019ضوء القمر155
2007020دمحم حسين حمدان ذيبان وشركاه156
2007021االرض الدوليه لالستثمار والتطوير العقاري157
2007022سامي سليم الحبش وشريكه158
2007023القائم لالسكان159
2007024المدارك لالسكان والتعمير160
2007025ابو زهرة والقماز الخريسات لالسكان161
2007026الضحى للمشاريع االسكانيه162
2007031القبه لالسكان 163
2007034جميل ناجي وشريكه164
2007035دمحم حسين نغوي وشريكه165
2007036زيد مصطفى التميمي وشريكته166
2007037دمحم سالم فياض بني هاني وشركاه 167
2007039برقا لالسكان168
2007040الشرق لتطوير واستثمار االراضي الريفية169
2007042عبد الرزاق قره دمحم وشريكته 170
2007043دمحم وعادل ارشيد171
2007046عمر دمحم طهبوب وزين طهبوب 172
2007047صابرين ورمزيه ابو دوش173
2007048خير الدين صابر وشريكته 174
2007049البيت المعمور لالسكان175
2007050احمد السهلي وشريكه176
2007051السالمية للمجمعات التجارية واالسكان177
2007053رياض شنيك وشريكه 178
2007054كيان لالستثمارات العقاريه179
2007055سجى للمشاريع االسكانيه180
2008002فضل سليمان وشركاه181
2008003نعمه جبر وخوله ابوكويك 182
2008004لطفي خليل الحوتري واحمد دمحم لالسكان 183
2008006الرابيه لالسكان184



2008007انس جمعه قدوره وشريكه 185
2008010صوريف للمشاريع االسكانيه186
2008011الشفافية لالسكان187
2008012دمحم ناصر سراس وشريكه188
2008013سليمان دمحم وشيرين الفاخوري189
2008015صدف لالسكان190
2008018عصام الخطيب وشركاه191
2008020خالد دمحم احمد وشركاه192
2009002قاسم دمحم الناطور وشريكته 193
2009003عمر ويوسف ابو الرب 194
2009005زهير خلف وشركاه للتعهدات واالدوات الصحيه195
2009006فلنسيا لالسكان196
2009008وئام يونس وشريكه197
2009009ناصر سعيد الركيبات وشركاه لالسكان198
2009010نصار الركيبات واوالده199
2009013انور الكالوتي وشريكته200
2009014دمحم احمد دمحم منصور وشريكته201
2009016المستثمرون العالميون لالستثمار والمشاريع202
2009017عمر المقابله وشريكته 203
2009019احمد وازهار الغانم204
2009020عبد الباسط نعيم محمود عبد اللطيف وشريكه205
2009022نبيل اشتي التميمي وشركاه206
2009023دمحم البطاينه وشريكته 207
2009026خلدون عبدهللا التميمي وشريكه 208
2009027راضي ودمحم البطاينه209
2009028اسماعيل جبر متعب وشريكته210
2009029عالء خليل وشريكه لالسكان211
2009030فواز فارس وشريكه212
2009033ابراهيم وخالد ملحم 213
2009036سهيل حتك وشريكته لالسكان214
2009037زياد الكنج وشريكته 215
2009038المكارم للمشاريع االسكانية216
2009041جمعه عماره وشريكه217
2009043فراس موسى وشركاه218
2009044حسن صافي واوالده219
2009045ماجد الشامي وشركاه لالسكان220
2009046دريم لالسكان221



2009047وجدان عالن وشريكها لالسكان222
2010002عبد هللا ورامي جبر223
2010003عمر تركي وشريكه لإلسكان 224
2010004محمود وعلي نمر لالسكان225
2010005القيثاره لالسكان226
2010006المارد لالسكان227
2010008محمود عبدهللا التميمي وشريكته 228
2010009حسان االمعري ودمحم طه حجازي وشركاهم 229
2010011نضال المصري وشركاه لالسكان230
2010013مجدي العبوه وشريكته231
2010014البيت االول لالسكان232
2010015نجوى دمحم وشريكها233
2010017حسيب احمد الدوماني وشريكه234
2010018عوني الشرفا وشركاه235
2010019كوادر لالسكان236
2010020سمير سفاريني ودمحم حسن 237
2010021خضر سالم وشركائه238
2010022روضة االقصى المقدسة لالسكان239
2010024خلدا لالسكان240
2010025محمود قاسم وكمال احمد241
2010026سفيان صالح واوالده لالسكان242
2010027فايز عبد الواحد وشريكه243
2010028فيصل يوسف وشريكه244
2010030دمحم وايمن وايهاب فريتخ245
2010031عزام عبد القادر العش وشريكته246
2010032الكفاءه لالسكان247
2010033العرب والماضي لالسكان248
2010034رياض ودمحم ابوطير249
2010035الممتاز للمشاريع االسكانية250
2010036تيسير اليوسف وتحسين صبح251
2010037حمامي وجبري لالسكان252
2010038عايش العساكره وشريكته253
2010040نبيل واحمد حسونة لالسكان254
2010041الفلق للتطوير العقاري255
2010043عبد هللا مرار وشريكه256
2010044النقيب لالسكان257
2010045وليد وصائب الرجبي258



2010046انور واكرم النجار259
2010047خضر وصبح لإلسكان260
2010048دمحم وحامد عطيه261
2010049اكرم عبد المجيد عفانه وشريكه262
2010050مرمريس لالسكان263
2010052دمحم احمد هنانده وشريكه 264
2011002الياس بقله وشريكه265
2011003ربحي ودمحم ملتاحه 266
2011004اقطيفان والخواجا وظاهر لالسكان267
2011005الورده البيضاء لالسكان268
2011006جبريل وسعادة لالسكان269
2011007شقائق النعمان لالسكان270
2011008عيترون لالسكان271
2011009فرج زهران وشركاه272
2011012افاميا للمشاريع االسكانيه273
2011013اسماعيل نمر اسماعيل وشركاه274
2011014الجميل لالسكان275
2011015اللمسة الراقية276
2011016دمحم طاهر ازغير ورجاء الزغير277
2011017احمد سليم ابو ركبة وشريكه لالسكان278
2011018المفتاح الذهبي لالسكان279
2011020التوحيد لالسكان280
2011021اليوبيل لالسكان واالستثمار العقاري281
2011023موسى ابراهيم احمد خليل وشريكته282
2011025احمد ومعاذ عتوم283
2011026محمود التوتنجي وشريكه284
2011027مشعل عبد المحسن ابو شخيدم وشركاه285
2011028ورثة رايق خالد ابو حشيش 286
2011030فؤاد نوفان عبيدات وشركاه 287
2011031رمضان مميل وشريكه288
2011037سليمان سعيد الركيبات وشريكه289
2011038شاطىء الشروق290
2011039ورثة نجيب حقي 291
2011041خالد علي واخوانه292
2011042منير القزعة وشريكته لالسكان293
2011043ماهر الراوي وشريكه294
2011045عبد الرحمن عابد وشركاه لالسكان295



2011046عفاف بدوان وشريكها296
2011048المزدلفه لالسكان297
2011049عبد هللا وابو عيطه لالسكان298
2011050نبيل محمود مصطفى ابو هنطش وشريكه299
2011051تارة لالسكان300
2011052وجيه حسين ومحمود علي لالسكان301
2011055عصام وهاني الحاج عيد302
2011059رياض الصالح وشريكه لالسكان303
2011061عيسى برو وشركاه304
2011065عنقور والمراعبة305
2011066قلعة الربض للتطوير العقاري306
2011072اسعد وجميل شتات307
2011075العتبه للتطوير العقاري308
2011076القدر للمشاريع االسكانيه309
2011077عبد هللا بشابشه ويوسف السميرات310
2011080سمير القبطي وشريكه لالسكان311
2011081الفارهة للمشاريع االسكانيه312
2011085المايا للمشاريع السياحيه واالسكان313
2011086الجيون لالسكان314
2011087محمود درس وشريكه315
2011090هشام موسى وشريكه316
2011091العين االماراتيه317
2011094عصام دمحم نمر جابر وشريكه318
2011095االغصان لالسكان319
2011097اياد سليمان وشريكه320
2011101علي حسني الحوراني وشريكه321
2011103المدوره للمشاريع االسكانيه322
2011104زيد وخليل323
2011105الفدا لالسكان324
2011106الحلو وشريكه لالسكان325
2011108الدولية المتحدة لالسكان326
2011112مجدي وابو بكر حلو327
2011114اعتصام البلبيسي وشريكها328
2011115بهاء المصري وشركاه329
2011116اديب جراده وشركاه330
2011120بنايتي لالسكان331
2011122المقدمه للمشاريع االسكانيه332



2011123عيسى ابراهيم صالح وشريكه333
2011124كازان لالسكان334
2011125مدائن السلط الحديثه335
2011126العطوفة لالسكان336
2011129دار االرقم لالسكان337
2011130كيفان لالستثمار العقاري338
2012001االردنيه القطرية للتطوير العقاري339
2012002اشرف ورمزي عيسى340
2012004دمحم واسماعيل كايد341
2012007المتقدمة لتطوير المساكن والعقارات342
2012008احلى بيت لالسكان343
2012009العماره الملوكيه لالسكان344
2012011الرياض لالسكان345
2012012نمر عبد هللا ابو خضر وشريكته346
2012013ياسين السباتين وشريكه347
2012014االشورية لالعمار واالسكان348
2012015زيد الزبده وشركاه349
2012018اليخت لالسكان350
2012019غالب نجم وشريكته351
2012020ثابت القيسي واوالده352
2012022روز لالسكان353
2012023حسن ابو علي وشركاه354
2012024هشام المفلح وشركاه355
2012027الشاذروان لالسكان356
2012029دنيبر لالسكان357
2012030ابناء زهير الموصلي 358
2012031المبدعون لالسكان 359
2012035سما الضفتين لالسكان360
2012037دمحم علي الرمحي وشريكه361
2012039احمد كامل السليحات وشريكته لالسكان362
2012040البشاره لالسكان363
2012041فراس ياغي وشركاه364
2012042القناطر لالسكان 365
2012044ابراهيم واعتدال قطوس366
2012045الذكاء للتطوير واالستثمار العقاري367
2012046ناجي واحمد حسين368
2012047ابراهيم مناصره وشركاه 369



2012048سناء عاهد وشريكها 370
2012049شركس وشريكته371
2012052دمحم خالد نصر هللا وشركاه372
2012054عادل الصوري وشريكته لالسكان373
2012056صفوة الروضه للمشاريع االسكانيه374
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2016002محمود مراد وشريكه لإلسكان 764
2016003سلمان خلف العباس وشريكته765
2016004جيا لإلسكان 766
2016005فتحي السباتين وشريكته لإلسكان 767
2016006الجمال لالستثمارات العقارية768
2016007شاهين والعدوان لإلسكان 769
2016008خالد أبو الرب وشريكه لإلسكان   770
2016009ماسة الشام لإلسكان 771
2016012خضر الخطيب وشريكه لإلسكان 772
2016013التفوق لإلسكان 773
2016016بارك لين لإلسكان 774
2016018برلين لإلسكان 775
2016019الرؤساء لإلسكان 776



2016020مانشستر للحلول السكنية والتطوير العقاري 777
2016021اإلفتخار لإلسكان 778
2016022بيت فجار لالسكان779
2016023ميرال لالسكان والتعمير780
2016024وردان للمشاريع اإلسكانية781
2016025احمد نمر وشريكه لإلسكان 782
2016028البؤره الضوئية للتطوير العقاري 783
2016031االحقاف لالسكان784
2016032اصحاب اليمين لإلسكان والتطوير العقاري 785
2016033الحمزه وعساف لإلسكان786
2016034الركن الهادئ لإلسكان787
2016036نصر ارشيدات وشركاه لإلسكان788
2016037باراموونت لإلسكان789
2016039ورد اإلسالم لإلسكان790
2016040مهند خلف وشريكته لإلسكان791
2016043التالل الزمردية لإلسكان 792
2016044دمحم وسليم بدوان لإلسكان 793
2016045هشام الحموي وشركاه لإلسكان 794
2016046الشامخة لإلستثمارات العقارية والمالية 795
2016047حسين منصور وشركاه لإلسكان 796
2016048كمال العوبلي وشركاه لالسكان797
2016050السباعية للتنمية العقارية798
2016051عبد الكريم رزق سمحان وشركاه لالسكان799
2016054ارض لإلسكان والتطوير العقاري800
2016055عمر بركات وشركاه لإلسكان   801
2016059ريم داما وشريكتها لإلسكان802
2016062دمحم عثمان ويعقوب عقل803
2016063بشار الداود وشريكه لإلسكان   804
2016065البسملة لإلسكان805
2016067اجواء العالمية لإلسكان806
2016069بشار العبيدي وأوالده لإلسكان807
2016070سامي ربابعة وحسام عبيدات لإلسكان  808
2016071فرج هللا وبيدس لإلسكان809
2016072دمحم خير لطفي القرعان وشركاه لإلسكان 810
2016073معن وحيد الدين عبد الهادي وشركاه 811
2016074الموئل لإلسكان 812
2016075جمعه األقطش وشريكته لإلسكان813



2016077مروان وحسن ويحيى وأحمد صديق لإلسكان814
2016078الياسين لإلسكان815
2016079وشريكه لإلسكان " سيد عيسى"دمحم حسان 816
2016080النجار وبالن لإلسكان817
2016081النجار وخشان لإلسكان818
2016084األبراج الحديثة لإلسكان819
2016085نخيل الشمال لإلسكان   820
2016087ليث سماره وشركاه لالسكان821
2016089سميح ويزن اشنانه لالسكان822
2016091المكال لالسكان823
2016092ارتفين لإلسكان 824
2016093الخيالء لإلسكان 825
2016095الرؤيا الهندسية لإلسكان826
2016097ميالس لالسكان827
2016098ادم لبناء الشقق السطنية828
2016099النيروز لإلسكان 829
2016100ورد الطائف لإلسكان والتجارة830
2016101موزايك لإلسكان831
2016102األنس لإلسكان832
2016104الرزق الميسور لالسكان833
2016105جيالن للتطوير العقاري 834
2016106المنافذ لإلسكان835
2016111السدير لإلسكان 836
2016112الدورة لإلسكان837
2016113قمة الفخامة لإلسكان838
2016114اماسيا للتطوير العقاري839
2016115محمود ويحيى سمور لإلسكان840
2016117باسل حماد وشريكه لإلسكان 841
2016118القرنفلة لإلستثمارات العقارية 842
2016119خالد المفلح وشريكه لالسكان 843
2016120عبد هللا وماهر الحيت لإلسكان 844
2016123دمحم نعمان حسن صندوقه وشركاه لإلسكان 845
2016126موسى سمور وشريكه لإلسكان 846
2016127خميس سمور وشريكته لإلسكان 847
2016128ديفان لإلسكان 848
2016129يوسف اغنيم وشريكته لإلسكان 849
2016131دمحم صومان وشريكه لإلسكان 850



2016132فرحات وخليفه لإلسكان 851
2016135سماهر العواوده وشريكها لالسكان852
2016142عبد هللا الحايم وبالل عبيدات لإلسكان   853
2016143زيد السعودي وشريكه لإلسكان854
2016144الشرقاوي وشركاه لإلسكان 855
2016147سامر الشافعي وشريكته لالسكان 856
2016148األعراف للمشاريع اإلسكانية 857
2016149عالم العمارة لالسكان858
2016150دمحم اغنيم وشريكه لالسكان859
2016151انهار اليهاري لإلسكان860
2016153جبل فرعون لإلسكان 861
2016155فادي سالم حبش وجورج سالم وشريكهم لإلسكان 862
2016156صادق رزق وشريكه لالسكان863
2016157الدوايمه لالسكان864
2016158الخزامى لإلسكان 865
2016159القلمون لإلسكان   866
2016160ضياء الدين حسن كتكت وشركاه لإلسكان    867
2016162ثائر النجار وشريكته لإلسكان868
2016165الخيل األبيض لإلسكان 869
2016168رجا الحسان وشريكته لإلسكان 870
2016169طارق الرياضي وشريكه لالسكان871
2016170هشام عبد هللا يونس مصطفى وشريكه لإلسكان872
2016172خالد المعلواني وشريكه لإلسكان   873
2016173عوده الغويري وشريكه لإلسكان  874
2016174معاذ أحمد أبو خضره وشريكه لإلسكان   875
2016175الزاد إلدارة المشاريع السياحية 876
2016176ياسر النجار وشريكه لإلسكان 877
2016179دمحم نصر هللا وشركاه لإلسكان878
2016180حداد والترك لإلسكان 879
2016182شناي  لالسكان880
2016183بوكيت لالسكان881
2016184سامر دمحم نوفل وشريكته لإلسكان 882
2016185جواد ومجدي الرمحي لإلسكان883
2016187عبد الكريم أبو عمر وشريكه لإلسكان884
2016190يزن الرزق وشركاه لإلسكان 885
2016191سائد دمحم محمود وشركائه لإلسكان  886
2016193الشهبندر لإلسكان887



2016194صناع الدار لإلسكان 888
2016196ارمادا لإلسكان 889
2016198ارجونه لإلسكان890
2016199ماهر أبو شهاب وشركاه لإلسكان   891
2016200لفتا لإلسكان892
2016201ربى االردن لإلسكان والتطوير العقاري 893
2016202المناره الذهبية لالسكان894
2016213قصر العنبر لإلسكان895
2016214الدار الشرقية لإلسكان896
2016217تفوح لإلسكان 897
2016220عبد الفي وشريكته لإلسكان  898
2016221االحالم السعيدة لالسكان899
2016222دمحم فيصل عدامه وشريكه لالسكان900
2016224مدراس لإلسكان901
2016229هشام وإياد بياري لإلسكان902
2016230برج الطارق لإلسكان 903
2016233محمود الزيدانين وشريكه لإلسكان 904
2016236ميسره داعور وشركاه لإلسكان905
2016242الزيرق لالسكان906
2016244انس أبو منصور وشريكته لإلسكان  907
2016252دمحم وعيسى حسونه لالسكان908
2016255احمد رمزي الحلبي وشريكه لإلسكان  909
2016258عالء رمان وشريكته لإلسكان 910
2016264عبد اللطيف عبدهللا وشركاه لالسكان911
2016267السوريكي لإلسكان912
2016269المنقذ لإلستثمارات العقارية913
2016273دمحم فالح ناصر وشريكته لإلسكان914
2016274شامية األولى لإلسكان والتعمير 915
2016277علي وخالد الطالس 916
2016280روابي العاصمة لإلسكان 917
2016282ابو السعود وشريكه لإلسكان 918
2016285الخريف لالسكان919
2016286مفيد الحرباوي وشركاه لإلسكان920
2016287كراكاس لإلسكان والتعمير921
2016288فراس سالم الزغير وكمال الخليل لالسكان922
2016292دمحم سليمان ابوركبه وشريكه لالسكان923
2016293حماد والسردي لإلسكان924



2016294عماد الدجاني وشريكته لالسكان925
2016295خالد ووليد أبو حويله لإلسكان  926
2016298يزن خلف وشركاه لإلسكان 927
2016300ابعاد للتطوير العقاري 928
2016303شبام لإلسكان929
2016304ياقوتيا لإلسكان930
2016306ذياب حسن صقور وشركاه لإلسكان  931
2016308بيت االمان لالسكان932
2016315نظام جميل بدر وشريكته لإلسكان   933
2016316عماد وحمزه عتال لإلسكان 934
2016318الحجر األبيض لإلسكان935
2016321وصفي زريقات وشريكته لإلسكان  936
2016322يسرى علوش وشريكها937
2016324ابراهيم الفقهاء وشريكه لإلسكان938
2016325فريبورت لإلسكان939
2016331سيف وإبراهيم وشريكهم لإلسكان940
2016332انس مميل وشريكه لإلسكان941
2016334برج بيزا لإلسكان942
2016335سدين للمشاريع االسكانيه943
2016339مصطفى أيوب وشريكته لإلسكان 944
2016342سهول سلوان لإلسكان 945
2016344الرويس لإلسكان 946
2016345دار الكرم المتقدمة لإلسكان 947
2016346كولومبيا لإلسكان 948
2016347ابو نحلة والشايب وسويدان لإلسكان 949
2016348فراس الحموي وولده حسن لإلسكان 950
2016349محمود أبو غوش وشركاه لإلسكان   951
2016351الفخامه لإلستثمار والتطوير العقاري 952
2016353سامتا العقارية 953
2016354 طيبة العرب لإلسكان 954
2016355نبع الحياة لالسكان955
2016357ميراس للتطوير العقاري956
2016358دمحم خلف وشريكه لإلسكان 957
2016359كنوز األردن للتطوير واإلستثمار العقاري 958
2016361فادي رسالن عابد وشركاه لإلسكان  959
2016363تاج الصفا لإلسكان والتطوير العقاري 960
2016365اسالم علي حمزه وشريكه لالسكان961



2016367اورينت لالسكان962
2016368احمد نمر وشركاه لإلسكان 963
2016370ابراهيم صالح وشريكه لإلسكان 964
2016373اوبال لإلسكان 965
2016375كمال فياض وشريكته لإلسكان 966
2016376زيزان لإلسكان 967
2016377األيرس لإلسكان 968
2016378بالط األمراء لإلسكان والتطوير العقاري969
2016380النرويج لإلسكان 970
2016382زياد نوفل وشريكه لالسكان 971
2016386العربية الحديثة لالسكان972
2016389دمحم دار خليل وشريكته لإلسكان 973
2016390ممتلكات لإلستثمار والتطوير العقاري974
2017001تضاريس لالسكان والتطوير العقاري975
2017002العليانية لإلسكان 976
2017003الشهامة لإلسكان977
2017004غانم وعرعراوي لإلسكان978
2017006الديار الماسية لإلسكان979
2017007سلطان وأكرم حسان980
2017008عمر وعامر الصفدي981
2017009حسن الخطاب وشركاه982
2017010حسان شاهين وشريكته983
2017011رائد سليم زريق وشركاه984
2017012بشير والبرغوثي985
2017014جمال ياغي وأوالده 986
2017015سليم دويك وشريكه 987
2017017ناديا سمرين ودمحم حمزه 988
2017018عطية والشرقاوي لإلسكان989
2017019نافع والسوقي لإلسكان 990
2017020علي وكرم جاموس وشريكهم لإلسكان 991
2017022مايكو لإلسكان 992
2017023جميرا األردنية لتطوير العقارات 993
2017025سامي غانم الباز وشريكته  994
2017027عاصم جوارنة وأحمد الخشارمه لإلسكان  995
2017028روائع البناء لإلسكان 996
2017029عامر ادوارد ايبف وشريكه لإلسكان 997
2017031طريق الحرير للتطوير العقاري 998



2017033ماجد صافي وإخوانه لإلسكان 999
2017034البيارق الخضراء لالسكان والتعمير1000
2017038دمحم عثمان عقل وشركاه لالسكان1001
2017039مانيال لإلسكان 1002
2017040وعبدهللا الخطيب لإلسكان " سعيداألسعد"وائل 1003
2017041محمود وعبدالحميد ندى لإلسكان 1004
2017042اسوار المجاز لإلسكان 1005
2017045البيت الصحي لإلسكان 1006
2017046ابراج الكرامه للتطوير العقاري 1007
2017048ياسمينة الطيبة لإلسكان 1008
2017049لإلسكان  (إبراهيم - عيسى  )ابناء خالد أحمد 1009
2017050كوبان لالسكان1010
2017051ساحل اللد لالسكان1011
2017052احمد ودمحم مارديني لالسكان 1012
2017055تايتنك  لالسكان 1013
2017056مغالج والمصري لإلسكان 1014
2017058قولة لالسكان1015
2017059اسامة جاموس وأوالده لإلسكان 1016
2017060دار العطاء لالسكان1017
2017061الشعراوية لالسكان 1018
2017062الركن اليماني لإلسكان 1019
2017063دار الخيال لإلسكان 1020
2017065اصدقاء كنتاكي لإلسكان 1021
2017066قموم والنجار لالسكان 1022
2017069علي حصوه وإخوانه لإلسكان 1023
2017070الشدن لإلسكان 1024
2017073يسرا الرواشده وشريكتها لالسكان 1025
2017074يوم جديد لإلسكان 1026
2017075الوهب لإلسكان 1027
2017078السيد الشرقاوي وعبد الحليم حسونه لإلسكان 1028
2017079نياجارا لإلسكان 1029
2017080سيكويا لالسكان1030
2017081خليل ومحمود الذيابية لإلسكان 1031
2017082موسى ودمحم النجار 1032
2017083بروجيس لالسكان1033
2017084المشرق العربي لالسكان 1034
2017086نبيل حجازين وعالء معايعة  1035



2017087دمحم عبد الرحيم رياض دمحم وشريكه لألسكان 1036
2017088علي الوهيدي وشريكه لإلسكان 1037
2017091الجهات لإلسكان 1038
2017092نوتردام للمجمعات التجارية واالسكان 1039
2017094حوش وحاكوره لإلسكان 1040
2017095فالح ودمحم الهبارنه لالسكان1041
2017098الريان للتطوير العقاري. ا1042
2017100بسام معايعه وشريكته لالسكان 1043
2017102البيت الكالسيكي لالسكان1044
2017104المتطورة لالستثمار العقاري1045
2017107دمحم الشرقاوي وأوالده لإلسكان 1046
2017109عوني البيروتي وشركاه لإلسكان 1047
2017110ارسان لإلسكان 1048
2017111راتب ابو شريعه وشريكه لالسكان1049
2017112لالسكان" الزرو التميمي "درويش و1050
2017113خاتم سليمان لالسكان1051
2017114الموج الذهبي لالسكان1052
2017115جمال ودمحم القناص لإلسكان 1053
2017117الفان وسبعة عشر لإلسكان1054
2017118االردن/ماتركس غروب1055
2017119شكيم لإلسكان 1056
2017120االركان السبعه لالسكان1057
2017121البوابات المتحدة للتعمير واالسكان1058
2017122ديماس لالسكان1059
2017123عادل حسن لبناء الشقق السكنية1060
2017124ايمان عبد الكريم الرشيد السقال وشركاؤها  1061
2017128شلطف وسرحان لالسكان1062
2017132سمير حسنين وشريكه لإلسكان 1063
2017133احمد جميل ابو غزله وشريكته لالسكان1064
2017136قيس دمحم لبناء الشقق السكنيه1065
2017138خالد كفري وشريكه لإلسكان 1066
2017139خالد النفري وشريكته لإلسكان 1067
2017140شقبا لإلسكان والتطوير العقاري 1068
2017142اجب لإلستثمار العقاري1069
2017143لطفي إسماعيل الصرعاوي لإلسكان   1070
2017144ضباء لإلسكان 1071
2017149ثامر دوابشه وشركاه لإلسكان 1072



2017150محمود زهدي بني جامع وشريكته  1073
2017151اعالم لالسكان1074
2017153الشحات عبدالملك وشريكه لالسكان1075
2017154عالء خليفه وشريكته لالسكان1076
2017155دمحم حجير لبناء الشقق السكنية1077
2017156دمحم سعيد وشركاه لإلسكان  1078
2017157ايالف لإلستثمارات العقارية 1079
2017161الغوالي لإلسكان1080
2017162عبد هللا الطباع للصيانة والتعهدات1081
2017164عماد رمضان وشركاه لالسكان1082
2017167كاشف األردن العقارية1083
2017168الزبير لإلستثمار والتطوير العقاري واإلسكان1084
2017169الرقم الصعب لإلسكان  1085
2017170حنان حسين لبناء الشقق السكنيه1086
2017172دمحم حسام الصياد وشركاه لإلسكان 1087
2017173األهلية لإلسكان واإلعمار  1088
2017175دمحم احمد عبد السالم لبناء الشقق السكنية1089
2017177نصر هللا وخربط لإلسكان1090
2017180جبارة وناصر لإلسكان 1091
2017182اسماعيل عدنان المعايطه وشريكته  1092
2017183بيالر لإلسكان والتطوير العقاري  1093
2017184سملوط لإلسكان 1094
2017185ماهر الحوراني وشركاه لالسكان1095
2017188الحسيني أحمد وشريكته لإلسكان1096
2017189محمود ضيف هللا الخاليله لبناء الشقق السكنية1097
2017190احمد سعيد عمر لبناء الشقق السكنية1098
2017193لطفي الطنبور وشركاه لإلسكان1099
2017196جسور الثقة لإلستثمار والتطوير العقاري1100
2017198النطاق لإلسكان 1101
2017199احمد سعدات مصطفى وشريكه 1102
2017201عماد المشني وشريكه لإلسكان 1103
2017202جالل موسى وأوالده لإلسكان1104
2017203زهرة الشمس لإلسكان1105
2017204الكفيل لبناء الشقق السكنية1106
2017205ناصر عيسى خير الدين لبناء الشقق السكنية1107
2018001البناؤون الدقيقون لإلسكان 1108
2018002صقر وصهيب جاموس وشريكهم لإلسكان1109



2018003القطرية األردنية لإلستثمار والتطوير العقاري 1110
2018005ايمان جفال وشريكتها لإلسكان 1111
2018006ياسر عاشور وشركاؤه لإلسكان 1112
2018007رياض عليان وأوالده لإلسكان 1113
2018008الحوراني ونافوخ لإلسكان 1114
2018011اإلقامة السعيدة للتطوير العقاري 1115
2018012الفرقد لإلسكان 1116
2018013كاف إثنان لإلسكان 1117
2018014المفصل لإلسكان  1118
2018015خالد الصالحي وإخوانه لإلسكان 1119
2018017الحازم لإلسكان 1120
2018018جوار عمان لتطوير العقاري1121
2018019ابراهيم وعصام قطوس لإلسكان 1122
2018020اكرم الخوري وأوالده لإلسكان1123
2018022علي عابد وشركاه لإلسكان1124
2018023اقطيفان وشركاه لإلسكان1125
2018025دمحم وحسام نمر لإلسكان1126
2018027بيت المرشد لإلسكان1127
2018029عبد الفتاح جازيه وشريكه لإلسكان1128
2018031صالح وصالح الجيتاوي لالسكان1129
2018033ربوع العنود لالسكان1130
2018034علي قاسم وشريكته لإلسكان 1131
2018036عمر عليان وأوالده لإلسكان 1132
2018037نديم ووسام زعبي لإلسكان 1133
2018038اوج األردن للتطوير العقاري 1134
2018039نور الدين ومؤمن الحمزه لإلسكان 1135
2018042مروان الحسبان وشريكته لالسكان 1136
2018043بيركيلي لإلسكان 1137
2018044مخلوف وشريكته لالسكان1138
2018045اإلدامة لإلسكان 1139
2018046األشمل لإلستثمارات العقارية 1140
2018047ضاحية طبربور لإلسكان 1141
2018050وليد ودمحم العبسي لالسكان1142
2018054ماربيال لإلسكان 1143
2018055المتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار 1144
2018056ورق النعناع لإلسكان 1145
2018057عفان والسعدي1146



2018058صدام النعيمات لإلسكان 1147
2018059نديم سالمه وشركاه لالسكان1148
2018060سعد دمحم هنانده وشريكه لإلسكان  1149
2018061خالد وماهر سلكاوي لالسكان1150
2018062وائل وفادي ابو ليلى  لإلسكان 1151
2018063وليد الرجبي وشركاه لالسكان1152
2018065مجدي ونضال الرمحي لإلسكان 1153
2018068عوني عطية وشريكته لإلسكان1154
2018069االيادي السحرية لإلسكان 1155
2018070دارة الخير لالسكان1156
2018071انوار الكسب لإلسكان 1157
2018072تغريد الحواتمه وابناؤها لالسكان1158
2018073عنتاب لإلسكان 1159
2018074الفالء لالسكان1160
2018076مهند سعاده وشركاه لالسكان1161
2018077تكوين للتطوير العقاري 1162
2018078البرغل للمشاريع االسكانية 1163
2018080اضواء البنيات لإلسكان 1164
2018081المدينة العظيمة لبناء المجمعات التجارية 1165
2018083ياسين وعايش لإلسكان 1166
2018084الموحدون لإلسكان 1167
2018085عمر دمحم سالمه القضاة وشريكه لإلسكان  1168
2018087مالك المومني وشركاه لإلسكان 1169
2018089االرض الشاسعة للتطوير العقاري1170
2018091عابدي وريان لإلسكان 1171
2018093عبد الجليل والخاليلة لإلسكان 1172
2018094امجد واحمد صالح لالسكان1173
2018096المحمدية لإلسكان 1174
2018097ركائز البنيان لالسكان1175
2018098مدائن الجنوب العقارية 1176
2018099رائد قنازع وشريكه لالسكان1177
2018100عز األردن لإلسكان 1178
2018101يوسف وعمار أبو سليمان لإلسكان 1179
2018103مدينة سلواد لالسكان 1180
2018104بيت حنينا لإلسكان 1181
2018107منارة الحدباء لإلسكان 1182
2018110بروه العقارية 1183



2018115اإلستانة لإلسكان 1184
2018116األردنية السورية للمشاريع اإلسكانية 1185
2018119زيد ابراهيم لالسكان1186
2018120بالل قنازع وشريكه لالسكان1187
2018121الداعم لإلسكان 1188
2018124تاج الدين الحموي وشريكه لإلسكان1189
2018125عبد هللا احمد ابوركبه وشريكه لالسكان1190
2018126زهرة األربعين لإلسكان1191
2018127اسوار عكا لإلسكان1192
2018128حسام سالم لبناء الشقق السكنية1193
2018130سفيان خليل وشريكه لإلسكان 1194
2018132دانة العدنان لإلسكان1195
2018133حسام محمود طنوس لبناء الشقق السكنية1196
2018134كفرهودا وسبوبه لالسكان المحترمين 1197
2018138علي عبد الصرايرة 1198
2018139عبد العزيز وأحمد عبد العزيز لإلسكان 1199
2018140زياد شرف القادري وشريكه لإلسكان 1200
2018143سوربرايز لإلسكان 1201
2018146لؤي القيسي وشريكه لإلسكان 1202
2018147عبد هللا الشوبكي ومهند الشدفان لإلسكان1203
2018148سكوير لالستثمارات العقارية1204
2018149النبالء الدولية للتطوير العقاري1205
2018150سوريه األولى لإلسكان1206
2018151االردنية المصرية لالسكان1207
2018152عبدون للمجمعات التجارية والتطوير العقاري1208
2018153اريدو لالسكان1209
2018154الرامة للمشاريع االسكانية1210
2018156مصطفى الرفاعي وعاهد سعد هللا1211
2018158الشرفاء وشريكه1212
2018159الوصايف لالسكان1213
2018161الهدالء لالسكان1214
2018162رائد العساف وشريكه1215
2018164ركان الشديفات وشريكه1216
2018165عماد نقرش وشركاه لالسكان1217
2019001عياش الدارة المجمعات التجارية1218
2019002النبك لالسكان1219
2019003لوبلين لالسكان والتطوير العقاري1220



2019004سما حلب لالسكان1221
2019005جهاد ولؤي الصالحي1222
2019006اسامه الصالحي وشركاه1223
2019007احمد دمحم الصالحي وشركاه 1224
2019008محمود الصالحي وشريكه1225
2019009بيت دجن لالسكان1226
2019010العوادي لالسكان1227
2019012سلسلة اليرموك للتطوير العقاري1228
2019013ام صالل لالسكان1229
2019014دمحم نصار الركيبات وشريكته1230
2019015جسر داميا لالسكان1231
2019016وادي العيون لالسكان والتطوير العقاري1232
2019017شكوكاني وسمرين1233
2019018داود ومنصور غنام1234
2019019حسين منصور وشريكته1235
2019020ابراهيم الرفاعي وشريكته1236
2019021دمحم واحمد ابو خاص1237
2019022جوهرة ابن النفيس لالعمار والتطوير العقاري1238
2019023ارض الوطن لالسكان1239
2019024بيت المحبة لالسكان1240
2019025سيؤول لالسكان1241
2019027هدى الزبيدي ورانيا هترية1242
2019028عابد علي وشريكه1243
2019029موسى االبراهيم وشريكته1244
2019030عبق الرياحين للشقق الفندقية1245
2019031لؤي علي جاموس واوالده لالسكان1246
2019032هانوفر لالسكان1247
2019033دبلن لالسكان1248
2019034المطري وعمر لالسكان1249
2019035بودي لإلسكان1250
2019036دمحم حسين وشريكه1251
2019037سليم شايب وشريكته1252
2019038الهيبة لإلسكان1253
2019039عالء كتانه وشريكه لالسكان1254
2019040ازمور لالسكانات1255
2019041بريمن لالسكان1256
2019042كفر راكب لالسكان1257



2019043سحاب الرابيه لالسكان1258
2019044رواشده واالشرم لالسكان1259
2019046احمد طه خلف وشريكه لالسكان1260
2019047عياد والحمود لالسكان1261
2019048المزمل لالسكان1262
2019049االنوار للتطوير العقاري1263
2019050ركن الصعيد لالسكان1264
2019051مايفير للتطوير العقاري1265
2019052وسام وطالل النسور لالسكان1266
2019053سابا حبش وشركاه لالسكان1267
2019054اوائل المدينة لالسكان 1268
2019055دمحم عامر ابو ركبه وشريكه1269
2019056احمد ابو ركبه وشريكته1270
2019057سرية والصاحب لالسكان1271
2019059الركن الثالثي لالسكان1272
2019060الرك لالسكان1273
2019061النسي لالسكان1274
2019062عراق االمير لالسكان1275
2019063بانه لالسكان وتطوير االراضي1276
2019064نور البلد لالستثمار والتطوير العقاري1277
2019065كوارتز لالسكان1278
2019066مقابله وابو سليمان1279
2019067عماد الشبيكات وشركاه1280
2019068ثمار لالسكان1281
2019069عصام سعيد عارف اسماعيل وشركاه1282
2019070عادل دحبور وشريكته1283
2019071بوابة الشرق لالسكان1284
2019072علي الوحش وشريكه1285
2019073نائل النعيمات وشريكه1286
2019074دمحم سعيد ابو ركبه وشريكه1287
2019075النمارق لالسكان1288
2019076جريسات والحلبوني1289
2019077مشاريع مباني عمان لالسكان1290
































































































































































































































































