
رقم العضويةاسم الشركةالرقم

1990001مروان العبدالالت وشركاه لالسكــان1

1992001المهداوي لالسكان2

1996003ماجد غوشه وأخيه3

1996005تبارك لالسكان 4

1998002دمحم منصور وشركاه لالسكان5

1998004نضال يوسف ابو زهره وشركاه لالسكــان6

1998007احمد نصار وشركاه 7

1999003العربية الوطنية للتأجير 8

1999008عيسى القبعين وشريكه 9

2000005الفردوس لالسكــــــان10

2001004حمزه ياغي واخوانه لالسكان11

2002010صبحي حسين بديوي طاهات وشركــاه 12

2002014احمد نبيل احمد الكوفحي وشريكه لالسكان 13

2002023غنام وفهمي لالسكـــــان14

2003012مروان نغوي وشريكته لالسكان15

2004002القرن الثاني والعشرون لالسكان16

2004015سبأ لالسكـــــــــــــــــــــــان17

2004021جمال فارس نصار وشريكه 18

2004022عمر الدغليس وانتصار ابو زايد لالسكان19

2004023النهضة لالسكان20

2004025القصر االندلسي21

2005001سهيل عبيد وشريكته لالسكان22

2005007االصول لالسكـان23

2005016خالد اسعد وشريكه24

2005025ميمي خوري وشركاه25

2005027محمود ابو حماد وشريكته 26

2005028رند لالسكان27

2005040رائد ورامي سماره28

2005052ماهر وهاني العشي لالسكان29



2005053دمحم حماد واخوانه30

2005055عصمت االسطه وشريكه 31

2005062غازي الدباس وشريكته32

2005063وديع الترك وسوزان ارموط 33

2005064وائل فارس شحادة وشركاهم لالسكان34

2005067انور سعد وشريكه 35

2005073عيسى عبد عثمان خليل وشركاه36

2005075الصوان لالسكان37

2005076فائده عقله سعاده الهيشان وشريكه38

2005079المعالي لالسكان39

2005080العون لالسكان40

41
2006004الديره لالستثمار والتطوير العقاري

2006005ذات العماد لالسكان42

2006015انشاصي والصالحي لالسكان43

2006017االردن/اصول لالجارة و التمويل44

2006018الصرح لالسكان45

2006021الجواهر لالسكان46

2006027زياد مرعي شرعان وشركاه47

2006028الناجح لالسكان48

2006038الهدى الدوليه للمشاريع االسكانيه49

2006040امين احمد الجالودي واوالده50

2006043ماهر بلعاوي وشريكته51

2006049دمحم ابو انجيله وولده52

2007005سحر ابو طالب وشريكتها53

2007006عصام حمدان وشريكته لالسكان54

2007010البيت الهادي لالسكان55

2007011عموريه للمشاريع االسكانيه56

57
2007012مدائن الشروق لالستثمار والتطوير العقاري

2007013رامي سماره وشريكه58



2007017راكان العساف وشريكه  59

2007028الساللم لالبنيه واالسكان60

2007029عدنان الركيبات واوالده61

2007030مروان الركيبات واوالده62

2007032االندلسية للمنتجات السياحة والمشاريع63

64
2007033القبس للتطوير العقاري

2007041النخيل لالسكان65

2007045ام القيوين لالسكان66

2007052العقاب للمشاريع االسكانيه 67

2007056خليل وحسين عبدهللا68

2007057بشير الزميلي وشريكه69

2008005احمد علي نمر وشريكه70

2008008فطين زايد وشركاه71

2008009البحر المتوسط لالسكان72

2008016تاسيس لالستثمارات العقاريه73

2008017االصائل لالسكان74

2008019خالد عبد الحميد وبكر نجيب 75

2008021جاردينا لالبنيه والشقق السكنيه76

2008022نور الجيوسي وشريكتها77

78
2008023المها للتطوير العقاري

79
2009004سعيد ودمحم وعماد السوطري

2009025فايز نحله وشريكته لالسكان80

2009031الحياصات واشقر وشركاهم لالسكان81

2009034السومر لالسكان82

83
2009039هالل وهدير عبد الرحيم دمحم الراوي

2010012احمد محمود جوده وشريكه84

2010023محمود وشادي وجميل خليل85

2010029مها العمر وشريكها86

2010042القرية الكونية87



2010051االصدقاء للمشاريع االسكانيه 88

2011019عبد الكريم حداد وشريكته89

2011022عادل عبيد هللا وشريكه لالسكان90

2011029خليل درويش وعبدالعزيز الطوس91

2011035سليم سماره وشريكته لالسكان92

2011036المسكن الراقي العقاريه93

2011044النوال لالسكان94

2011053ابناء عيد نمر العز لالسكان95

2011056جمال دمحم عبد الرحمن محمود وشريكه96

2011059رياض الصالح وشريكه لالسكان97

2011062عمرو والخطيب وشريكتهم98

2011067احمد حسن قربى وشريكته99

2011068اسماعيل قاسم وشريكته لالسكان100

2011069المرقاب لالسكان101

102
2011073البرتقاليه لالستثمار العقاري

2011074عقربا لالسكان 103

2011078حسين قاسم وشريكته104

2011084دمحم ابو كويك وجمال ابو خمسه لالسكان105

2011096بدران ودويك لالسكان106

2011098فرعوني وفارس لالسكان107

2011100دمحم وعمار دمحم108

2011107بابل للتطوير العقاري والصناعات االنشائيه109

2011109احمد خريسات وشريكه110

2011117دمحم ابو العال وشريكه111

2011118هشام وابتسام عياد لالسكان112

2011133جهاد جرار وشركاه113

2012010علي عبد الفتاح وشريكته114

2012021مورينا لالسكان115

2012033جنوا لالسكان116



2012034حمزه الحمزه وشركاه117

2012043زياد خليل وشريكه118

2012053البنفسج لالسكان119

2012055االراضي المقدسه لالستثمارات العقاريه120

2012061الزعيم لالسكان121

2012065زياد الحراحشه وشريكه122

2012070ياسين ابو الرب وشريكه لالسكان123

2012073اعيان للمشاريع االسكانيه124

2012076جوهرة البخت للمشاريع االسكانيه والعقاريه125

2012078خالد احمد غنام غنام وشريكته126

2012088ابو عواد وابو شنب وعزيز127

2012092الطبيعة لالسكان 128

2012098الترياق لالسكان 129

2012102حسن ومصطفى دمحم لالسكان130

2012104دمحم لؤي تيسير عبدالفتاح وشركاه131

2012105الصالحيه لالسكان132

2012116الدغيم والحسين لالسكان133

2012123عبد الحفيظ برغال وشركاه لالسكان 134

2012133زاكي العالمية لالسكان والتطوير135

2012138ربى سعيد محمود القيسي وشريكها 136

2012140ناصر دردس وأوالده لالسكان137

2012146وليد عبد القادر ودمحم الخرابشة 138

2012147منهل السعادة لالسكان139

2012148اياد دمحم صالح وشريكه140

2012155الفندي لالسكان والتطوير العقاري 141

2012160الوتد للمشاريع االسكانية 142

2012168مشوار لالسكان143

2012177الشرنقه لالسكان144

2012182سوار الذهب لالستثمارات العقاريه145



2012186عامر ملكاوي وشركاه146

2012198الدروب لالسكان147

2012203عواد محمود الزبون وشركاه 148

2012204البحاث لالسكان149

2012210جميل وكمال زهران150

2012219دمحم وخالد جروان151

152
2012229بيت المنى لالستثمار العقاري

2012232ابو زينه وقرقش153

2013027عزيز سلمان وحلمي ياسين154

2013030موسى ابوجوده وشركاه لالسكان155

2013035العروه الوثقى لالسكان والتعمير156

2013036سالمه الجواميس وشريكته لالسكان157

2013038وائل عبد الفتاح الشامي وشريكه158

2013042الديري اخوان لالسكان159

2013049الحيدر لالسكان160

2013052صفا دمحم الهبارنه وشريكها161

2013060المخطط الذهبي لالسكان162

2013103البناؤون المتحدون لالسكان163

2013125عمر حمزه وشريكه164

2013134المصري وشريكته165

2013146فايز القرعان وعبدهللا رواقه وعلي عالونه 166

2013150سرت لالسكان167

2013154جوهره االيمان لالسكان168

2013164الثماني الذهبي للمشاريع االسكانيه169

2013165فؤاد عليان وشريكته170

2013177عالمات النهر للمشاريع االسكانيه171

2013182النجم القطبي لالسكان172

2013183زينة الحياه لالسكان173

2013188كريمه جابر وشريكها174



2013194خلدون فرج عبنده وشريكته لالسكان175

176
2013205النجم الثاقب للتجارة والتطوير العقاري

2013211الرخامية لالسكان177

2013219االسمر والسعد وبكر لالسكان178

2013220العلمين لالسكان179

2013233اشرف نمر وشريكته180

181
2013234الساهر للمشاريع االسكانيه والتطوير العقاري

2013250حسن صادق ابوالوفا وشركاه182

183
2013265كيان الشرق لالسكان والتطوير العقاري

2013273دوف لالسكان واالستثمارات العقاريه184

2013280الشيخ لصياغة الذهب والمجوهرات185

2013283دمحم فوزي عبد العزيز وشريكه لالسكان186

2013285احمد ومؤيد عوينات187

2013289جميل وعماد جحا188

2013293نضال فاروق السراحنه وشركاه189

2013295قدموس لالسكان190

2013296سوسنة عمان لالسكان191

2013300نزيل المزار لالسكان192

2013301الصبري لالسكان193

2013303الطيبون لالسكان194

2013304انعام دمحم ابراهيم الشامي وشريكها لالسكان195

2013306الجوده لالسكان196

2013307احمد اليعقوب وشركاه لالسكان197

2014009االوابين لالسكان198

2014054الميرا لالسكان199

2014066نعيم احمد ابوشيخه وشريكه200

2014071ابوعاشور وبرغوث201

2014088اتالنتس لالسكان202

2014095دمحم سليمان وشريكه203



2014100حازم قاسم يحيى وشريكه204

2014122عبد هللا حسن مصطفى زمزم وشركاه205

2015073وائل عديلي واخوانه لالسكان206

2015096علمدار لإلسكان 207

2015098دمحم أيمن أبو محسن وشركاه لإلسكان 208

2016001كاتسينا لالسكان209

2016057البادية االردنية لالسكان210

2016130احمد وعلي صندوقه وشريكهم لإلسكان211

2016140اليسر الماسي لإلسكان 212

2016253عبد الفتاح هاشم الحمران وشريكته لالسكان213

2016297مكناس لإلسكان 214

2017162عبد هللا الطباع للصيانة والتعهدات215


