
كةالرقم رقم العضويةالشر

1989002سليم زريق وشركاه 1

1990002دمحم عوده لالسكـــــان2

1992003مصطفى اكرم رمضان االعرج وشركاه3

1992004عمر جزار وشركاه 4

1995001السعودي وشركاه لالسكــــــان5

1996002 سرية وشريكته لالسكــان6

1996004زهير صالح العمري وشريكه7

1996007رائد خلف ورانيه البيات8

1996008نعمان الهمشري وشريكه9

1996009هاني حمدان وشركـــــاه10

1998001احمد عمر الخطاب لالسكان11

1998005نوفل للتجارة والصناعـــة12

1998006رفيق نصرهللا وشركاه 13

1998008دمحم فريتخ واوالده 14

1998009يوسف عبدهللا دمحم ابو تلول وشريكته لالسكـــان15

1998010قسطندي نقل وشركاه لالسكان16

1999001سليم بشاره فشحو وشركاه لالسكــــان17

1999002سمير الياس فشحو وشركــــاه18

1999005فايز مصيطف عيسى وشريكته 19

1999006نمر اللوزي وشركاه لالسكان20

1999007دمحم خميس سمور وشريكه21

1999009دمحم دمحم قاسم االمعري وشركاه 22

1999010محمود دمير وشريكته لالسكــــان23

1999011المهندس العقاريــــــه لالسكان المحدوده24

1999013عمد لالستثمار والتنميه العقاريه25

1999014كمال العوامله وشركاه26

1999015سمير ابو سلمان واحمد السيد27

2000001شرف الدين فرحان احمد سالم وشريكته28

2000002دمحم ومجدي خليل لالسكان29

2000003صالح سنقرط واوالده لالسكان30

2000004فاروق بديع فهمي عديلي وشركاه31

2001001عبد الرحيم عبدهللا وشركاه32

2001002عماد عتال وشريكه 33



2001003عمر ومساعد القماز لالسكان34

2001005الصنوبر لالسكــــــان35

2002001نزيه الخطيب وشريكته لالسكان36

2002002عبد الناصر خريم ومصطفى القطيشات37

2002003 (انور وموسى واسعد ودمحم)سعد اخوان 38

2002004سالم وابو الوفا لالسكـــان39

2002005علي اسماعيل سالم واوالده40

2002007عبد السالم النعيمات واخوانه41

2002008وائل عبد الرزاق سالم الخطيب وشركاه42

2002009ابراهيم احمد الصفدي وشريكته43

2002011عادل عبدالرؤوف سماره واخوانه لالسكان 44

2002012عمر الراشد وشركاه45

2002013نعيم عبد الهادي وشريكته 46

2002015ايمن حسين اسماعيل سالم وشركاه47

2002017صديق نصر هللا لالسكــان48

2002018عبد النعيمات وشركــــاه49

2002019يوسف رشيد عليان وشريكته50

2002020ورثة يوسف قصيري وشريكتــه 51

2002021الجيل لالسكـــــــان52

2002022بدري والفحل والنابلسي  53

2002024عفيف يوسف عفيف شتيوي وشريكه54

2002025موسى عبد المجيد ابو هديب وشريكه55

2003001العراقة لالسكـــــــان56

2003002خليل البنا وشركاه لالسكان57

2003003احمد سيد يوسف وشريكته58

2003005احمد راتب الخفش واوالده59

2003006منير دمحم احمد ابو عسل وشريكه60

2003008االصالة لالسكــــــان61

2003009المتحدون لالسكـان 62

2003010فهمي نزال وشركـــــاه63

2003011نبيل حسن الزر وشريكته 64

2003013عبد هللا قصيري وشريكته 65

2003014الخوالد لالسكان66

2004003القصور العربيه لالسكان67

2004005السامر للمشاريع االسكانية68



2004006جوده ومنصور 69

2004007زكريا غوشه وشركاه لالسكان70

2004008دارا لالسكــــــــــــان71

2004009االزدهار لالسكــــــــــان72

2004011اوسامه عباسي وشريكه 73

2004013كمال الحموي وشركاه 74

2004014عبد الفتاح عطعوط وشركاه 75

2004016القصر االموي لالسكان76

2004017القصر للبناء واالسكان77

2004018محمود حسونه واوالده لالسكان78

2004019البيت الذهبي لإلسكان79

2004020طالل العشي واخوانه80

2004024سهيل العمري وشركاه 81

2005002يوسف شرمان وشريكته لإلسكان82

2005003البيت العريق لالسكان83

2005004المعاصرون للمشاريع االسكانية84

2005005وليد البدرية لالسكــــــــــــــــان85

2005006مروان شريف سالمة وشريكه لالسكـــــــان86

2005008النجوم لالسكان87

2005012معن العوامله وشريكته88

2005013الفاروق للمشاريع االسكانية 89

2005014حسن جبارة وشريكته لالسكان90

2005015اسامه خليل صالح وشريكه91

2005017مامون الجالد وشريكته92

2005018البيت الماسي لالسكان93

2005019ابراهيم حسن وشريكته94

2005020عبد الحليم موحد وشريكته95

2005021السرايا للمشاريع االسكانيه واالستثمار96

2005022وجيه احمد ابراهيم شلطف وشركاه97

2005023عبد الفتاح وحازم الكحله98

2005024محمود السعودي واحمد السعودي99

2005026الريم الدوليه لالسكان100

2005030عطيه اجويلس واخوانه101

2005033العربية المتحدة لالسكان102

2005034امالك االردن لالسكان103



2005035حربيه عزايزه وشركائها104

2005036احمد سماره وشركاه105

2005038احمد عميره وشركاه106

2005039منار عبد الرحمن خروف وشريكها107

2005042حسين ابراهيم الحسيني وشريكه108

2005044واصف الخوري وشريكه 109

2005048يوسف موسى علي القرعان وشريكته 110

2005050طارق الشيخ وشركاه 111

2005051فاطمه ابو شمط وشريكتها112

2005054جميل حدادين وشركاه لالسكان113

2005056عدنان وعلي الشخيبي 114

2005058احمد صندوقه وشركاه115

2005060دمحم الجيالني وشريكه116

2005061منير انشيوات وشركاه 117

2005065ابو ديه وشركاه118

2005069صبري صبره وشريكته 119

2005070حلمي ورشيد معالي120

2005071دمحم النجار وشركاه 121

2005072عبد هللا وعلي الدراعين 122

2005074الزيتونه لالسكان123

2005077بالل محمود ابو هنطش وشركاه124

2005078زياد علي هيالت وشريكته125

2006003ابو السندس وحمدان126

2006006محمود فوزي الزيبق وشريكه لالسكان127

2006007بيتا لالسكان128

2006008اياد وهنادي حسن129

2006010الشهد لالسكان130

2006012دمحم فوزي عالء الدين وشريكته131

2006013فؤاد ولطفي الطنبور 132

2006014الرائع لالسكان133

2006022جمال سعد وشريكه134

2006023انطون ابو ازغيبره وشركاه135

2006024زياد موسى طنوس وشركاه136

2006025غاندي وباسل طنوس لالسكان137

2006029اكرم جبر وشريكته 138



2006031لؤي عالن وشركاه 139

2006033طارق وهاني ابونصره لالسكان 140

2006035سعود ابو معليش وشريكه141

2006037المهندس الدوليه للمشاريع االسكانيه142

2006039خلف وايمن النوايسه143

2006042احمد مطر وشركاه 144

2006044الباز لالسكان145

2006045االمتثال لالسكان146

2006046اسامه وناصر الخاليله147

2006048البيت الراقي لالسكان148

2006050الكنار لالسكان149

2006051داماك لالستثمار والعقارات االردن150

2006052المدرج لالسكان151

2007002ذيب الوادي وشركاه152

2007003عمرو الشاعر وشريكته153

2007007عكا لالسكان154

2007009دمحم وابراهيم الشرايعه155

2007014سمير اللوزي وشريكه156

2007018سميح احمد عواوده وشريكته 157

2007019ضوء القمر158

2007020دمحم حسين حمدان ذيبان وشركاه159

160
2007021االرض الدوليه لالستثمار والتطوير العقاري

2007022سامي سليم الحبش وشريكه161

2007023القائم لالسكان162

2007024المدارك لالسكان والتعمير163

2007025ابو زهرة والقماز الخريسات لالسكان164

2007026الضحى للمشاريع االسكانيه165

2007031القبه لالسكان 166

2007034جميل ناجي وشريكه167

2007035دمحم حسين نغوي وشريكه168

2007036زيد مصطفى التميمي وشريكته169

2007037دمحم سالم فياض بني هاني وشركاه 170

2007039برقا لالسكان171

2007040الشرق لتطوير واستثمار االراضي الريفية172

2007042عبد الرزاق قره دمحم وشريكته 173



2007043دمحم وعادل ارشيد174

2007046عمر دمحم طهبوب وزين طهبوب 175

2007047صابرين ورمزيه ابو دوش176

2007048خير الدين صابر وشريكته 177

2007049البيت المعمور لالسكان178

2007050احمد السهلي وشريكه179

2007051السالمية للمجمعات التجارية واالسكان180

2007053رياض شنيك وشريكه 181

2007054كيان لالستثمارات العقاريه182

2007055سجى للمشاريع االسكانيه183

2008002فضل سليمان وشركاه184

2008003نعمه جبر وخوله ابوكويك 185

2008004لطفي خليل الحوتري واحمد دمحم لالسكان 186

2008006الرابيه لالسكان187

2008007انس جمعه قدوره وشريكه 188

2008010صوريف للمشاريع االسكانيه189

2008011الشفافية لالسكان190

2008012دمحم ناصر سراس وشريكه191

192
2008013سليمان دمحم وشيرين الفاخوري

2008015صدف لالسكان193

2008018عصام الخطيب وشركاه194

2008020خالد دمحم احمد وشركاه195

2009002قاسم دمحم الناطور وشريكته 196

2009003عمر ويوسف ابو الرب 197

2009005زهير خلف وشركاه للتعهدات واالدوات الصحيه198

2009006فلنسيا لالسكان199

2009008وئام يونس وشريكه200

2009009ناصر سعيد الركيبات وشركاه لالسكان201

2009010نصار الركيبات واوالده202

2009013انور الكالوتي وشريكته203

2009014دمحم احمد دمحم منصور وشريكته204

2009016المستثمرون العالميون لالستثمار والمشاريع205

2009017عمر المقابله وشريكته 206

2009019احمد وازهار الغانم207

2009020عبد الباسط نعيم محمود عبد اللطيف وشريكه208



2009022نبيل اشتي التميمي وشركاه209

2009023دمحم البطاينه وشريكته 210

2009026خلدون عبدهللا التميمي وشريكه 211

2009027راضي ودمحم البطاينه212

2009028اسماعيل جبر متعب وشريكته213

2009029عالء خليل وشريكه لالسكان214

2009030فواز فارس وشريكه215

2009033ابراهيم وخالد ملحم 216

2009036سهيل حتك وشريكته لالسكان217

2009037زياد الكنج وشريكته 218

2009038المكارم للمشاريع االسكانية219

2009041جمعه عماره وشريكه220

2009043فراس موسى وشركاه221

2009044حسن صافي واوالده222

2009045ماجد الشامي وشركاه لالسكان223

2009046دريم لالسكان224

2009047وجدان عالن وشريكها لالسكان225

2010002عبد هللا ورامي جبر226

2010003عمر تركي وشريكه لإلسكان 227

2010004محمود وعلي نمر لالسكان228

2010005القيثاره لالسكان229

2010006المارد لالسكان230

2010008محمود عبدهللا التميمي وشريكته 231

2010009حسان االمعري ودمحم طه حجازي وشركاهم 232

2010011نضال المصري وشركاه لالسكان233

2010013مجدي العبوه وشريكته234

2010014البيت االول لالسكان235

2010015نجوى دمحم وشريكها236

2010017حسيب احمد الدوماني وشريكه237

2010018عوني الشرفا وشركاه238

2010019كوادر لالسكان239

2010020سمير سفاريني ودمحم حسن 240

2010021خضر سالم وشركائه241

2010022روضة االقصى المقدسة لالسكان242

2010024خلدا لالسكان243



2010025محمود قاسم وكمال احمد244

2010026سفيان صالح واوالده لالسكان245

2010027فايز عبد الواحد وشريكه246

2010028فيصل يوسف وشريكه247

2010030دمحم وايمن وايهاب فريتخ248

2010031عزام عبد القادر العش وشريكته249

2010032الكفاءه لالسكان250

2010033العرب والماضي لالسكان251

2010034رياض ودمحم ابوطير252

2010035الممتاز للمشاريع االسكانية253

2010036تيسير اليوسف وتحسين صبح254

2010037حمامي وجبري لالسكان255

2010038عايش العساكره وشريكته256

2010040نبيل واحمد حسونة لالسكان257

258
2010041الفلق للتطوير العقاري

2010043عبد هللا مرار وشريكه259

2010044النقيب لالسكان260

2010045وليد وصائب الرجبي261

2010046انور واكرم النجار262

2010047خضر وصبح لإلسكان263

2010048دمحم وحامد عطيه264

2010049اكرم عبد المجيد عفانه وشريكه265

2010050مرمريس لالسكان266

2010052دمحم احمد هنانده وشريكه 267

2011002الياس بقله وشريكه268

2011003ربحي ودمحم ملتاحه 269

2011004اقطيفان والخواجا وظاهر لالسكان270

2011005الورده البيضاء لالسكان271

2011006جبريل وسعادة لالسكان272

2011007شقائق النعمان لالسكان273

2011008عيترون لالسكان274

2011009فرج زهران وشركاه275

2011012افاميا للمشاريع االسكانيه276

2011013اسماعيل نمر اسماعيل وشركاه277

2011014الجميل لالسكان278



2011015اللمسة الراقية279

2011016دمحم طاهر ازغير ورجاء الزغير280

2011017احمد سليم ابو ركبة وشريكه لالسكان281

2011018المفتاح الذهبي لالسكان282

2011020التوحيد لالسكان283

284
2011021اليوبيل لالسكان واالستثمار العقاري

2011023موسى ابراهيم احمد خليل وشريكته285

2011025احمد ومعاذ عتوم286

2011026محمود التوتنجي وشريكه287

2011027مشعل عبد المحسن ابو شخيدم وشركاه288

2011028ورثة رايق خالد ابو حشيش 289

2011030فؤاد نوفان عبيدات وشركاه 290

2011031رمضان مميل وشريكه291

2011037سليمان سعيد الركيبات وشريكه292

293
2011038شاطىء الشروق

2011039ورثة نجيب حقي 294

2011041خالد علي واخوانه295

2011042منير القزعة وشريكته لالسكان296

2011043ماهر الراوي وشريكه297

2011045عبد الرحمن عابد وشركاه لالسكان298

2011046عفاف بدوان وشريكها299

2011048المزدلفه لالسكان300

2011049عبد هللا وابو عيطه لالسكان301

2011050نبيل محمود مصطفى ابو هنطش وشريكه302

2011051تارة لالسكان303

2011052وجيه حسين ومحمود علي لالسكان304

2011055عصام وهاني الحاج عيد305

2011057عبد الفتاح وفايز سماره 306

2011061عيسى برو وشركاه307

2011065عنقور والمراعبة308

309
2011066قلعة الربض للتطوير العقاري

2011072اسعد وجميل شتات310

311
2011075العتبه للتطوير العقاري

2011076القدر للمشاريع االسكانيه312

2011077عبد هللا بشابشه ويوسف السميرات313



2011080سمير القبطي وشريكه لالسكان314

2011081الفارهة للمشاريع االسكانيه315

2011085المايا للمشاريع السياحيه واالسكان316

2011086الجيون لالسكان317

2011087محمود درس وشريكه318

2011090هشام موسى وشريكه319

2011091العين االماراتيه320

2011094عصام دمحم نمر جابر وشريكه321

2011095االغصان لالسكان322

2011097اياد سليمان وشريكه323

2011101علي حسني الحوراني وشريكه324

2011103المدوره للمشاريع االسكانيه325

2011104زيد وخليل326

2011105الفدا لالسكان327

2011106الحلو وشريكه لالسكان328

2011108الدولية المتحدة لالسكان329

2011112مجدي وابو بكر حلو330

2011114اعتصام البلبيسي وشريكها331

2011115بهاء المصري وشركاه332

2011116اديب جراده وشركاه333

2011120بنايتي لالسكان334

2011122المقدمه للمشاريع االسكانيه335

2011123عيسى ابراهيم صالح وشريكه336

2011124كازان لالسكان337

2011125مدائن السلط الحديثه338

2011126العطوفة لالسكان339

2011129دار االرقم لالسكان340

341
2011130كيفان لالستثمار العقاري

342
2012001االردنيه القطرية للتطوير العقاري

2012002اشرف ورمزي عيسى343

2012004دمحم واسماعيل كايد344

2012007المتقدمة لتطوير المساكن والعقارات345

2012008احلى بيت لالسكان346

2012009العماره الملوكيه لالسكان347

2012011الرياض لالسكان348



2012012نمر عبد هللا ابو خضر وشريكته349

2012013ياسين السباتين وشريكه350

2012014االشورية لالعمار واالسكان351

2012015زيد الزبده وشركاه352

2012018اليخت لالسكان353

2012019غالب نجم وشريكته354

2012020ثابت القيسي واوالده355

2012022روز لالسكان356

2012023حسن ابو علي وشركاه357

2012024هشام المفلح وشركاه358

2012027الشاذروان لالسكان359

2012029دنيبر لالسكان360

2012030ابناء زهير الموصلي 361

2012031المبدعون لالسكان 362

2012035سما الضفتين لالسكان363

2012037دمحم علي الرمحي وشريكه364

2012039احمد كامل السليحات وشريكته لالسكان365

2012040البشاره لالسكان366

2012041فراس ياغي وشركاه367

2012042القناطر لالسكان 368

2012044ابراهيم واعتدال قطوس369

370
2012045الذكاء للتطوير واالستثمار العقاري

2012046ناجي واحمد حسين371

2012047ابراهيم مناصره وشركاه 372

2012048سناء عاهد وشريكها 373

2012049شركس وشريكته374

2012052دمحم خالد نصر هللا وشركاه375

2012054عادل الصوري وشريكته لالسكان376

2012056صفوة الروضه للمشاريع االسكانيه377

2012057خلف الزعبي وشريكه لالسكان378

2012058بالدي لالسكان379

2012059اياد دمحم عبد غيضان وشريكه 380

2012060جديتا لالسكان381

2012062مناسك لالسكان382

2012066غسان نزال واوالده 383



2012068مصلح سالمه وشريكته384

2012069درة االتقان لالسكان385

2012072المعيشه لالسكان386

2012074الحلو وياسين وعايد 387

2012077باسل حقي وشركاه 388

2012079حنا انطون حنانيا وشريكته389

2012080العاطرة للتطوير العقاري والتنمية الزراعيه390

2012081مشيد لالسكان391

392
2012082التعايش للتطوير العقاري

2012085عمر العساف وشريكته لالسكان393

394
2012086تبادل للتطوير العقاري

2012089عبد هللا عوض وشريكته لالسكان 395

2012091شقق عمان لالسكان 396

2012093حلم العمر لالسكان 397

2012095غنايم والشطرات لالسكان 398

2012100العابوره العقاريه لالسكان399

2012101جهاد ابو رزق وشريكته لالسكان400

2012103رامي ودمحم الرمحي 401

2012107االعمار المثالي لالسكان402

2012109فهمي عبد النبي وشركاه لالسكان403

2012111معاذ زيد ورياض صافي لالسكان404

2012112اخالص دمحم الكوفحي وشركاها 405

2012114المدارات الحديثه لتجارة المركبات406

2012117تيسير البابا وشركاه 407

2012118جميرا لالسكان واالستثمار408

2012120اليكانتي لتطوير العقارات واالسكان409

2012126شادي خليل وشركاه 410

2012128الفارقة لالستثمار والتنميه العقاريه411

2012131الحدائق للمجمعات التجارية 412

2012134مارغاريتا لالسكان 413

2012137االحفاد للتطوير العقاري واالسكان414

2012139عايش القرعان وشريكته 415

2012143زياد مشعل وشركاه416

2012144فيصل المكاوي واوالده417

2012145لطفي علوان وشركاه لالسكان418



419
2012150كريستال للتطوير العقاري

2012152غالسكو لالسكان420

2012154الطلب لالسكان 421

2012157النور المضْي لالسكان422

2012158النمر لالستثمارات والمشاريع االسكانية 423

2012163الباب العالي لالسكان 424

2012164اعالي الفرات لالسكان والمجمعات 425

2012165رغدان لالسكان426

2012166روابي المجدل للمشاريع االسكانيه427

2012167قصر الندوة لالعمار428

2012169الهرم الثالثي لالسكان429

2012172الفن الرفيع لالسكان430

2012176ابراهيم القواسمه وشريكه 431

2012181الرشدان لالسكان 432

2012183عبد الحكيم غانم وشركاه433

2012184فؤاد غنمه وشريكته لالسكان434

435
2012185الجناح االخضر لالسكان والتطوير العقاري

2012188عبد الرحمن احمد ضمره وشريكه436

2012194المهجر لالسكان437

2012195فلورنس لالسكان438

2012197البنيان الدولية لالسكان439

2012199عبد هللا واسامه الفقيه لالسكان440

2012200الخداش لالسكان441

2012201الدائرة الذهبيه لالسكان442

2012205الشارع لالستثمارات العقاريه443

2012206معروف حدادين وشريكه444

2012208التغيير لالسكان445

2012209محفوظ والزير446

2012211حنين ابو السعود ونعمه جبر لالسكان447

2012212غسان هواش يوسف وشريكه448

2012218مصطفى بشير وشريكه449

2012220الخرابشه واالبراهيم 450

2012221السبيكة الذهبية 451

2012222زيد العسالي ورجاء ناصر 452

2012224خالد الحمزه وشركاه453



2012225حسين الشوبكي وشركاه لالسكان454

2012227تيران لإلسكان455

2012230دمحم واحمد ومامون عليان456

2012231نبيل حمزه وشريكه 457

2013001المائدة لالسكان458

2013004بال حدود الدارة المشاريع459

2013006قمراء لالسكان460

2013007دمحم كنعان وشريكته461

2013008هاني نجيب شحات وشريكه462

463
2013009الحجون للتطوير العقاري

464
2013010كازابالنكا للتطوير العقاري

465
2013011يعبد لالستثمار العقاري

2013012المزن لالسكان466

2013013مصباح يوسف سكجها واخوانه467

2013014الربيع العربي لالسكان468

2013015نفحات عمان لالسكان والتطوير469

2013016مروان مراد وشريكه470

2013019عوده وخليل471

2013020دمحم بحور وشركاه 472

2013023انور القاضي وشريكه473

2013024عماد الدين الشواوره وشريكه474

2013025عمر الفقيه وشريكته475

2013028تراست لالسكان476

2013029رشا ابو حشيش وشريكها477

2013031الروابي الخضراء لالسكان478

2013032البرج لالسكان 479

2013033نصر ابو الشعيب وشريكته لالسكان480

2013034الشرفات لالسكان481

2013037شكري المصري وشريكته482

2013039رامز ورمزي وهدى سعاده لالسكان483

2013040االختصاصات الفريده لالسكان484

2013041عبد الرحمن واحمد نمر لالسكان485

2013044عز الدين الغانم وشركاه486

2013050التداول لالسكانات487

2013051زياد الذياب وشريكه488



2013054الزبن وعبد الغني والحنيطي489

2013055دمحم احمد الحسيني واوالده490

2013056دمحم محيسن وشركاه491

2013061الحوراني وشابسوغ لالسكان492

2013062العنقاء لالسكان493

2013063سمير وسريا جعوان494

2013064عاصم ويحيى عبابنه لالسكان495

2013065عبد النور نصيف حبش وشريكه لالسكان496

2013066فارس احمد الفارس واوالده497

2013067تل الربيع لالسكان498

2013070خلدون واحسان الحطاب499

2013071السيد عبدالمنعم حسن وشريكه500

2013072المقر لالسكان501

2013074لوتراكي لالسكان502

2013077احمد وعالء القيسي503

2013080البيرق لالسكان504

2013082سامح العشي وشريكته لالسكان505

2013083عبد هللا عوض وامال مصطفى506

2013084فيرونا لالسكان507

2013085جمال عوض وشريكته لالسكان508

2013086خالد ابو يحيى وشريكه509

2013087الفحل والدبش510

2013088روضة ساريس لالسكان511

2013089نايف السالمين وشريكته512

2013091دمحم علي صالح الحسيني وشريكه513

2013094دمحم جمال العليمي وشريكته514

2013095صالح احمد ومازن الخروبي 515

2013099علي الحوراني وشريكه516

2013100وليد هيكل وسالم عطيه517

518
2013102العشة لالسكان والتطوير العقاري

2013104زيورخ لالسكان519

2013105يوسف قنازع وشريكه520

2013106التوكل لالسكان521

2013108فراس جبر وشريكه لالسكان522

2013109فوزي الصالج وشركاه523



2013112الهمه لالسكان والتعمير524

2013113فريد ورامي عز الدين حسونه 525

2013114الشمعة القوية لالسكان526

2013116رضا ابو حماد وعامر الالال لالسكان527

2013118علي البطاط وشركاه528

2013121عبد هللا نوفل وشريكه529

2013122مليسيا لالسكان530

2013126فيصل محي الدين وشريكه 531

2013127محمود الفي وشريكه532

2013129جمال دمحم هياجنه وشريكته 533

2013132احمد الكسواني وشركاه534

2013133نور الرحمن لالسكان535

2013135ذات النطاقين لالسكان 536

2013137زياد وزهير ابوزينه 537

2013138اعمدة االردن لالعمار538

2013140عبد الحميد خليل المشاقبه وشريكه 539

2013141اورال لالسكان540

541
2013142ساوه لالسكان والتطوير العقاري

2013143عباس وصبح لالسكان542

2013144كارم فاخوري ووهيب ابوعيد لالسكان543

2013145لؤي جاموس وشركاه544

2013147احمد عوض وعادل الصويص 545

2013148دبي للبناء واالسكان546

2013149ساهر ورائد يوسف547

2013151ابو شهاب اخوان548

2013152ابو مي وعبد هللا لالسكان549

2013153الصوص والباز لالسكان 550

2013157روابي الحمر للمشاريع االسكانية551

2013159روافد الشام لالسكان552

2013161احمد دبش واسعد الحروب553

2013162جرانيت لالسكان554

2013166منبع الطيب لالسكان555

2013168الريما لالسكان556

2013169باب عجلون للمشاريع االسكانيه557

2013172عبد هللا التركماني وشريكه558



559
2013173المهلب لالستثمار العقاري

2013174قارورة العسل لالسكان560

2013175صالح الدراعين واوالده561

2013178نعيمه ياسين وشركاها562

2013180احمد وجهاد عبيد هللا وشريكهم563

2013186الوسن لالسكان564

2013187االردنية المتقدمة لالسكان والتجارة واالستثمار565

2013189دمحم ومحمود عبد القادر566

2013192وادي الرمحي لالسكان567

2013195الرصيفة لالسكان568

2013196رائد الجابري وشريكته569

2013197ناديه ابو زبيده وخلود ابو رياش570

2013199دار القرار لالسكان 571

2013202البروز لالسكان572

2013203عثمان علي عثمان وشركاه573

2013204عماد دمحم عوض وشريكه574

2013206فهد اللبابيدي وشركاه575

2013209العرنوس لالسكان576

2013214دمحم هالل الرفاعي وشريكه577

2013216اهل البلد لالسكان578

2013217البناء االمثل لالسكان 579

2013223احمد ودمحم المغربي580

2013224العنبر لالسكان581

2013225سمير سعيدان وشركاه582

2013226زياد عوض وشريكته لالسكان583

2013227الطرخان لالسكان584

2013228عواد راتب الهمالن واخوانه585

2013229زياد الرواشده وليث الغصاونه 586

2013230سالم حبش وشريكه 587

2013231البعباع لالسكان588

2013235الفحل وشحرور واالرنب 589

2013236سلطان حسان وشريكته لالسكان590

2013239جمال الكريدلي وشركاه591

2013240القاضي لالسكان592

2013241جمال الشوابكه وشريكه لالسكان593



2013242شلش وكيالي لالسكان594

2013243الحمد لالسكان595

2013245االستثمار العائلي لالسكان596

2013246اكرم ودمحم غرابه 597

2013248االتصال العمراني لالسكان598

2013249الفكر المعماري لالستثمار العقاري واالسكان599

2013252عماد واحمد عليان600

2013253رامي وامجد خليل601

602
2013254مساكن االردنية للتطوير العقاري

2013256الوسام لالسكان603

2013257رائد عامر وشريكه لالسكان604

2013258نادر عمير وشركاه لالسكان605

2013262منازل النور لالسكان606

2013263البسيل لالسكان607

2013264نبع الفيجه لالسكان608

2013266القرن االخير لالسكان609

2013267سما العراق لالسكان610

2013269الرباح لالسكان611

2013270المنطار لالسكان612

2013275الكاريبي لالسكان613

2013276واجد لالسكان614

2013278سنبلة عمان لالسكان615

2013279البيك لالسكان616

2013281مراكش لالسكان617

2013284عبد الناصر الحسيني وشركاه618

2013286رائد وعمر مشعل619

2013287الترحيب لالسكان620

2013288عفرا لالستثمار والتنمية العقارية621

2013290الهيام لالسكان622

623
2013291االسد لالسكان واالستثمار العقاري

2013302التواضع لالسكان624

2014001المنزل السعيد لالسكان625

2014003فيصل حطاب وشركاه626

2014007عيسى يوسف كنعان وميسر مصطفى حسن627

2014008النجمة الذهبية للمشاريع االسكانية628



2014011تكايا لالسكان629

2014013جوهرة الجبال السبعة لالسكان630

2014015بيت الغنى المتطوره العقارية لالسكان631

2014017ابراهيم المعطي وشركاه632

2014018بريغش والسخني 633

2014021امين عطيه شحادة وشركاه634

2014022البردان لالسكان635

2014023شاطيء النخيل الالسكان636

2014026الريشة لالسكان637

2014027الدر المنثور لالسكان638

2014029هاشم قرنفله وشركاه639

2014030ابراج النور لالستثمارات العقارية 640

2014031ناطق الشعبان وعبدالملك عز641

2014034الوصيف لالسكان642

2014035شبرد لالسكان643

2014036العوده للمشاريع االسكانيه644

2014037ضمره والعربي وسيد احمد لالسكان645

2014038العفوله لالسكان646

2014041الجدار لالسكان647

2014042احمد دمحم ابو دبور وشريكه648

2014044التالل السبعة لالسكان649

2014046العايد وشريكه650

2014047جليل حبش وفيفيان بوشه651

2014048التجديد لالسكان652

2014049رياض الميناوي وشركاه653

2014050حياة االردن لالسكان654

2014053جميل ناجي واخوانه655

2014055ارض المحبة لالسكان656

2014059قالع عمان لالسكان657

2014061بتروناس لالسكان658

2014062الهدية لالسكان659

2014063المير لالسكان660

661
2014067رواد االبنية للتطوير العقاري

2014068الركن المتين لالسكان662

2014069بيت بيوت لالسكان663



2014070تسكين للمشاريع االسكانيه 664

2014074اللبابيدي اخوان665

2014075نبع الخير لالسكان666

2014076االعمده العربية لالسكان667

2014077بلد الوليد لالسكان668

2014078يوسف ابو جراده وشريكه669

2014079لؤلؤة حماه لالسكان670

671
2014080قمة فيسيوفيو للتطوير العقاري

2014081اوغاريت لالسكان672

2014082البيدق لالسكان673

2014083حسام حيمور وايمان مصطفى 674

675
2014087ايال للخدمات اللوجستية والتطوير العقاري

676
2014089االولى لالستثمار العقاري

2014090ضمره والسيد احمد677

2014091اهل الشام للشقق السكنية678

2014093وائل وهيثم حموده 679

680
2014094دارات عمان للتطوير العقاري

2014096انطاكيا لالسكان681

2014101قصر الجنة لالسكان682

683
2014102المولوي لالسكان والتطوير العقاري

2014103وجده لالسكان684

2014104ضياء ونور الدين عايد685

2014105امين صالح وشريكته686

2014109اتحاد المستقبل لالسكان687

688
2014110سيد احمد والحموي

2014111وائل صالح وابراهيم عيد وشريكهم689

2014113المشارق لالسكان690

2014115ضانا لالسكان691

2014116الجداف لالسكان692

2014117االقواس الثمانية الفضية693

2014120الموقر لالسكان694

2014123بالل العساف وشريكه695

2014124مطرح لالسكان696

2014126الميزون لالسكان697

2015001الدرابسه والردايده لإلسكان 698



2015002جمال حمدان وشركاه لالسكان699

2015003حسام صالح وشريكه لإلسكان 700

2015004جمعه السواريه وأوالده لإلسكان 701

2015005مرتفعات عمان لإلسكان 702

2015006اسامه ووائل صالح لإلسكان 703

2015008ابراج المهندس للتطوير العقاري 704

2015009بناء لإلستثمار واإلسكان العقاريه التجارية 705

2015011رند لالستثمار العقاري وتطويره 706

2015013المنشيه لالسكان707

2015015احمد عبد هللا نمر وشريكه لإلسكان 708

2015016اسامه دمحم القصبي وشركاه لإلسكان 709

2015018الزان لإلسكان 710

2015019طاهر دمحم وشريكه لالسكان 711

2015020انس عربيات وشريكه لالسكان712

2015021بيت العفاف لالسكان 713

2015022الزيتونه الزرقاء للعقارات714

2015025خالد الصالحي وشركاه لإلسكان 715

2015027بروكسل لإلسكان 716

2015028التصاميم العصريه للتطوير العقاري 717

2015030ناصر ودمحم أبو ليلى لإلسكان 718

2015031علي خالد الكساسبه وشركاه لالسكان  719

2015033دمحم أبو شرخ وأوالده لإلسكان 720

2015034خليل وسعاده لإلسكان 721

2015036هاني نوفل وشركاه لإلسكان 722

2015039دمحم بدري طوالبه وشريكه لإلسكان  723

2015040الحرانة القامة المجمعات التجارية724

2015041نواعير الشام للمشاريع اإلسكانية 725

2015043ايمان أبو هنطش وشريكتها لإلسكان 726

2015044نيشان لالسكان واالستثمار727

2015045عميد السعايده ومنير الدروع لالسكان728

2015047عبد القادر أحمد فاضل وعماد دمحم دالل لإلسكان 729

2015049الغبيا لإلسكان والمجمعات التجارية 730
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2017120االركان السبعه لالسكان1059

2017121البوابات المتحدة للتعمير واالسكان1060

2017122ديماس لالسكان1061

2017123عادل حسن لبناء الشقق السكنية1062

2017124ايمان عبد الكريم الرشيد السقال وشركاؤها  1063

2017128شلطف وسرحان لالسكان1064

2017132سمير حسنين وشريكه لإلسكان 1065

2017133احمد جميل ابو غزله وشريكته لالسكان1066

2017136قيس دمحم لبناء الشقق السكنيه1067

2017138خالد كفري وشريكه لإلسكان 1068

2017139خالد النفري وشريكته لإلسكان 1069

2017140شقبا لإلسكان والتطوير العقاري 1070

1071
2017142اجب لإلستثمار العقاري

2017143لطفي إسماعيل الصرعاوي لإلسكان   1072

2017144ضباء لإلسكان 1073

2017149ثامر دوابشه وشركاه لإلسكان 1074

2017150محمود زهدي بني جامع وشريكته  1075

2017151اعالم لالسكان1076

2017153الشحات عبدالملك وشريكه لالسكان1077

2017154عالء خليفه وشريكته لالسكان1078

2017155دمحم حجير لبناء الشقق السكنية1079

2017156دمحم سعيد وشركاه لإلسكان  1080

2017157ايالف لإلستثمارات العقارية 1081

2017161الغوالي لإلسكان1082

2017164عماد رمضان وشركاه لالسكان1083



2017167كاشف األردن العقارية1084

2017168الزبير لإلستثمار والتطوير العقاري واإلسكان1085

2017169الرقم الصعب لإلسكان  1086

2017170حنان حسين لبناء الشقق السكنيه1087

2017172دمحم حسام الصياد وشركاه لإلسكان 1088

2017173األهلية لإلسكان واإلعمار  1089

2017175دمحم احمد عبد السالم لبناء الشقق السكنية1090

2017177نصر هللا وخربط لإلسكان1091

2017180جبارة وناصر لإلسكان 1092

2017182اسماعيل عدنان المعايطه وشريكته  1093

2017183بيالر لإلسكان والتطوير العقاري  1094

2017184سملوط لإلسكان 1095

2017185ماهر الحوراني وشركاه لالسكان1096

2017188الحسيني أحمد وشريكته لإلسكان1097

2017189محمود ضيف هللا الخاليله لبناء الشقق السكنية1098

2017190احمد سعيد عمر لبناء الشقق السكنية1099

2017193لطفي الطنبور وشركاه لإلسكان1100

1101
2017196جسور الثقة لإلستثمار والتطوير العقاري

2017198النطاق لإلسكان 1102

2017199احمد سعدات مصطفى وشريكه 1103

2017201عماد المشني وشريكه لإلسكان 1104

2017202جالل موسى وأوالده لإلسكان1105

2017203زهرة الشمس لإلسكان1106

2017204الكفيل لبناء الشقق السكنية1107

2017205ناصر عيسى خير الدين لبناء الشقق السكنية1108

2018001البناؤون الدقيقون لإلسكان 1109

2018002صقر وصهيب جاموس وشريكهم لإلسكان1110

2018003القطرية األردنية لإلستثمار والتطوير العقاري 1111

2018005ايمان جفال وشريكتها لإلسكان 1112

2018006ياسر عاشور وشركاؤه لإلسكان 1113

2018007رياض عليان وأوالده لإلسكان 1114

2018008الحوراني ونافوخ لإلسكان 1115

2018011اإلقامة السعيدة للتطوير العقاري 1116

2018012الفرقد لإلسكان 1117

2018013كاف إثنان لإلسكان 1118



2018014المفصل لإلسكان  1119

2018015خالد الصالحي وإخوانه لإلسكان 1120

2018017الحازم لإلسكان 1121

1122
2018018جوار عمان لتطوير العقاري

2018019ابراهيم وعصام قطوس لإلسكان 1123

2018020اكرم الخوري وأوالده لإلسكان1124

2018022علي عابد وشركاه لإلسكان1125

2018023اقطيفان وشركاه لإلسكان1126

2018025دمحم وحسام نمر لإلسكان1127

2018027بيت المرشد لإلسكان1128

2018029عبد الفتاح جازيه وشريكه لإلسكان1129

2018031صالح وصالح الجيتاوي لالسكان1130

2018033ربوع العنود لالسكان1131

2018034علي قاسم وشريكته لإلسكان 1132

2018036عمر عليان وأوالده لإلسكان 1133

2018037نديم ووسام زعبي لإلسكان 1134

2018038اوج األردن للتطوير العقاري 1135

2018039نور الدين ومؤمن الحمزه لإلسكان 1136

2018042مروان الحسبان وشريكته لالسكان 1137

2018043بيركيلي لإلسكان 1138

2018044مخلوف وشريكته لالسكان1139

2018045اإلدامة لإلسكان 1140

2018046األشمل لإلستثمارات العقارية 1141

2018047ضاحية طبربور لإلسكان 1142

2018050وليد ودمحم العبسي لالسكان1143

2018054ماربيال لإلسكان 1144

2018055المتكاملة لتطوير االراضي واالستثمار 1145

2018056ورق النعناع لإلسكان 1146

2018057عفان والسعدي1147

2018058صدام النعيمات لإلسكان 1148

2018059نديم سالمه وشركاه لالسكان1149

2018060سعد دمحم هنانده وشريكه لإلسكان  1150

2018061خالد وماهر سلكاوي لالسكان1151

2018062وائل وفادي ابو ليلى  لإلسكان 1152

2018063وليد الرجبي وشركاه لالسكان1153



2018065مجدي ونضال الرمحي لإلسكان 1154

2018068عوني عطية وشريكته لإلسكان1155

2018069االيادي السحرية لإلسكان 1156

2018070دارة الخير لالسكان1157

2018071انوار الكسب لإلسكان 1158

2018072تغريد الحواتمه وابناؤها لالسكان1159

2018073عنتاب لإلسكان 1160

2018074الفالء لالسكان1161

2018076مهند سعاده وشركاه لالسكان1162

2018077تكوين للتطوير العقاري 1163

2018078البرغل للمشاريع االسكانية 1164

2018080اضواء البنيات لإلسكان 1165

2018081المدينة العظيمة لبناء المجمعات التجارية 1166

2018083ياسين وعايش لإلسكان 1167

2018084الموحدون لإلسكان 1168

2018085عمر دمحم سالمه القضاة وشريكه لإلسكان  1169

2018087مالك المومني وشركاه لإلسكان 1170

1171
2018089االرض الشاسعة للتطوير العقاري

2018091عابدي وريان لإلسكان 1172

2018093عبد الجليل والخاليلة لإلسكان 1173

2018094امجد واحمد صالح لالسكان1174

2018096المحمدية لإلسكان 1175

2018097ركائز البنيان لالسكان1176

2018098مدائن الجنوب العقارية 1177

2018099رائد قنازع وشريكه لالسكان1178

2018100عز األردن لإلسكان 1179

2018101يوسف وعمار أبو سليمان لإلسكان 1180

2018103مدينة سلواد لالسكان 1181

2018104بيت حنينا لإلسكان 1182

2018107منارة الحدباء لإلسكان 1183

2018110بروه العقارية 1184

2018115اإلستانة لإلسكان 1185

2018116األردنية السورية للمشاريع اإلسكانية 1186

2018119زيد ابراهيم لالسكان1187

2018120بالل قنازع وشريكه لالسكان1188



2018121الداعم لإلسكان 1189

2018124تاج الدين الحموي وشريكه لإلسكان1190

2018125عبد هللا احمد ابوركبه وشريكه لالسكان1191

2018126زهرة األربعين لإلسكان1192

2018127اسوار عكا لإلسكان1193

2018128حسام سالم لبناء الشقق السكنية1194

2018130سفيان خليل وشريكه لإلسكان 1195

2018132دانة العدنان لإلسكان1196

2018133حسام محمود طنوس لبناء الشقق السكنية1197

2018134كفرهودا وسبوبه لالسكان المحترمين 1198

2018138علي عبد الصرايرة 1199

2018139عبد العزيز وأحمد عبد العزيز لإلسكان 1200

2018140زياد شرف القادري وشريكه لإلسكان 1201

2018143سوربرايز لإلسكان 1202

2018146لؤي القيسي وشريكه لإلسكان 1203

2018147عبد هللا الشوبكي ومهند الشدفان لإلسكان1204

2018148سكوير لالستثمارات العقارية1205

1206
2018149النبالء الدولية للتطوير العقاري

2018150سوريه األولى لإلسكان1207

2018151االردنية المصرية لالسكان1208

1209
2018152عبدون للمجمعات التجارية والتطوير العقاري

2018153اريدو لالسكان1210

2018154الرامة للمشاريع االسكانية1211

2018156مصطفى الرفاعي وعاهد سعد هللا1212

2018158الشرفاء وشريكه1213

2018159الوصايف لالسكان1214

2018161الهدالء لالسكان1215

2018162رائد العساف وشريكه1216

2018164ركان الشديفات وشريكه1217

2018165عماد نقرش وشركاه لالسكان1218

2019001عياش الدارة المجمعات التجارية1219

2019002النبك لالسكان1220

1221
2019003لوبلين لالسكان والتطوير العقاري

2019004سما حلب لالسكان1222

2019005جهاد ولؤي الصالحي1223



2019006اسامه الصالحي وشركاه1224

2019007احمد دمحم الصالحي وشركاه 1225

2019008محمود الصالحي وشريكه1226

2019009بيت دجن لالسكان1227

2019010العوادي لالسكان1228

1229
2019012سلسلة اليرموك للتطوير العقاري

2019013ام صالل لالسكان1230

2019014دمحم نصار الركيبات وشريكته1231

2019015جسر داميا لالسكان1232

1233
2019016وادي العيون لالسكان والتطوير العقاري

2019017شكوكاني وسمرين1234

2019018داود ومنصور غنام1235

2019019حسين منصور وشريكته1236

2019020ابراهيم الرفاعي وشريكته1237

2019021دمحم واحمد ابو خاص1238

1239
2019022جوهرة ابن النفيس لالعمار والتطوير العقاري

2019023ارض الوطن لالسكان1240

2019024بيت المحبة لالسكان1241

2019025سيؤول لالسكان1242

2019027هدى الزبيدي ورانيا هترية1243

2019028عابد علي وشريكه1244

2019029موسى االبراهيم وشريكته1245

2019030عبق الرياحين للشقق الفندقية1246

2019031لؤي علي جاموس واوالده لالسكان1247

2019032هانوفر لالسكان1248

2019033دبلن لالسكان1249

2019034المطري وعمر لالسكان1250

2019035بودي لإلسكان1251

2019036دمحم حسين وشريكه1252

2019037سليم شايب وشريكته1253

2019038الهيبة لإلسكان1254

2019039عالء كتانه وشريكه لالسكان1255

2019040ازمور لالسكانات1256

2019041بريمن لالسكان1257

2019042كفر راكب لالسكان1258



2019043سحاب الرابيه لالسكان1259

2019044رواشده واالشرم لالسكان1260

2019046احمد طه خلف وشريكه لالسكان1261

2019047عياد والحمود لالسكان1262

2019048المزمل لالسكان1263

1264
2019049االنوار للتطوير العقاري

2019050ركن الصعيد لالسكان1265

1266
2019051مايفير للتطوير العقاري

2019052وسام وطالل النسور لالسكان1267

2019053سابا حبش وشركاه لالسكان1268

2019054اوائل المدينة لالسكان 1269

2019055دمحم عامر ابو ركبه وشريكه1270

2019056احمد ابو ركبه وشريكته1271

2019057سرية والصاحب لالسكان1272

2019059الركن الثالثي لالسكان1273

2019060الرك لالسكان1274

2019061النسي لالسكان1275

2019062عراق االمير لالسكان1276

2019063بانه لالسكان وتطوير االراضي1277

1278
2019064نور البلد لالستثمار والتطوير العقاري

2019065كوارتز لالسكان1279

2019066مقابله وابو سليمان1280

2019067عماد الشبيكات وشركاه1281

2019068ثمار لالسكان1282

2019069عصام سعيد عارف اسماعيل وشركاه1283

2019070عادل دحبور وشريكته1284

2019071بوابة الشرق لالسكان1285

2019072علي الوحش وشريكه1286

2019073نائل النعيمات وشريكه1287

2019074دمحم سعيد ابو ركبه وشريكه1288

2019075النمارق لالسكان1289

2019076جريسات والحلبوني1290

2019077مشاريع مباني عمان لالسكان1291

2019078عادل وحسين سليم الشطل لالسكان1292

2019079عمر ابو حليمه وشريكه1293



1294
2019080ميلواكي للتطوير العقاري

2019081الدرة لإلسكان1295


