عطاءات األشغال المموله من المنحه الكويتيه لالعوام 2014+2013
إسم المشروع (العطاء)

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

1

/8وم ر/منحه خليجيه2013/

2

/9وم ر/منحه خليجيه2013/

3

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه باقطار مختلفه وربطات في
/10وم ر/منحه خليجيه 2013/منطقة مجمع عمان الجديد(حي الصاالت) وخطوط مياه متفرقه
وربطات في بلدة ايدون  /لواء بني عبيد  /اربد

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في لواء الكوره المرحله
االولى  /محافظة اربد
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في لواء الكوره المرحله
الثانيه  /محافظة اربد

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في لواء الرمثا  -المرحله
االولى  /محافظة اربد
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في لواء الرمثا  -المرحله
الثانيه  /محافظة اربد
مشروع إعادة تاهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في لواء
الرمثا  -المرحله الثالثه  /محافظة اربد
مشروع إعادة تاهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في لواء
بني عبيد -المرحله االولى  /محافظة اربد
مشروع إعادة تاهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في لواء
بني عبيد -المرحله الثانيه  /محافظة اربد
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في لواء بني كنانه /
محافظة اربد
مشروع تأهيل وتجهيز آبار األزرق
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في
محافظة المفرق
مشروع توريد وتمديد خط ناقل دكتايل لتجميع ونقل مياه آبار
العاقب من بئر  114إلى بئر  / 124الباديه الشماليه
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في لواء
األغوار الشماليه  /اربد
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في محافظة المفرق وقراها -
المرحله األولى  /المفرق
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في الباديه
الشماليه  /المفرق  -المرحله األولى

4

/15وم ر/منحه خليجيه2013/

5

/16وم ر/منحه خليجيه2013/

6

/17وم ر/منحه خليجيه2013/

7

/18وم ر/منحه خليجيه2013/

8

/19وم ر/منحه خليجيه2013/

9

/20وم ر/منحه خليجيه2013/

10

/21وم ر/منحه خليجيه2013/

11

/22وم ر/منحه خليجيه2013/

12

/60وم ر/منحه خليجيه2013/

13

/42وم ر/منحه خليجيه2013/

14

/43وم ر/منحه خليجيه2013/

15

/44وم ر/منحه خليجيه2013/

16

مشروع توريد وتمديد خط مياه دكتايل من خزان الشونه القديمه
/35وم ر/منحه خليجيه2013/
ولغاية بلدة المنشيه  -األغوار الشماليه  /محافظة اربد

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

اربد

مؤسسة وردان للهندسه والمقاوالت منحه كويتيه

573725

اربد

مؤسسة المنجل للمقاوالت

منحه كويتيه

580420

اربد

مؤسسة ابو غيدا للمقاوالت

منحه كويتيه

174736

اربد

شركة محمد عبد العزيز وشريكه

منحه كويتيه

358465

اربد

شركة الديره للمقاوالت

منحه كويتيه

510100

اربد

شركة غازي حمدان وشريكه

منحه كويتيه 1093012

اربد

شركة المجموعه الهندسيه للبناء
والتكنولوجيا

منحه كويتيه 1149785

اربد

مؤسسة روزان للمقاوالت

منحه كويتيه

609800

اربد

مكتب مصعب للتعهدات

منحه كويتيه

686115

الزرقاء

شركة الطراونه وشريكته

منحه كويتيه

85100

المفرق

شركة الديره للمقاوالت

منحه كويتيه 1055962

اربد

مؤسسة المسيره للمقاوالت
االنشائيه

منحه كويتيه 1493954

اربد

شركة الديره للمقاوالت

منحه كويتيه

969816

المفرق

شركة غازي حمدان وشريكه

منحه كويتيه

803418

المفرق

شركة الديره للمقاوالت

منحه كويتيه

959693

اربد

مكتب مناع للتعهدات

منحه كويتيه

637500

اربد

شركة احمد المحاسنه وشركاه

منحه كويتيه

182150

اربد

شركة عاطف جريسات وشركاه /
العليا للمقاوالت االنشائيه

19

/1وم ر/كويتيه2014/

مشروع إعادة تأهيل وتشغيل خط مياه ناقل حديد من خزان خو
ولغاية محطة ضخ الزعتري

المفرق

شركة غازي حمدان وشريكه

منحه كويتيه

20

/2وم ر/كويتيه2014/

خدمات إستشاريه  ،دراسات أنظمة مياه شبكات صرف صحي
في محافظة اربد وألويتها

اربد

شركة الشرق لإلستشارات
والتصامبم الهندسيه مع المكتب
الهندسي االإستشاري العالمي
ACE

منحه كويتيه

17
18

مشروع تاهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في لواء الكوره /
/36وم ر/منحه خليجيه2013/
اربد
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في
/39وم ر/منحه خليجيه2013/
محافظة اربد  -المرحله األولى

منحه كويتيه 1573093
284174

732597

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

21

/3وم ر/كويتيه2014/

عطاء حفر يئرين انتاجيه للمياه في منطقة عوجان محافظة
الزرقاء

الزرقاء

شركة مجموعة الموقع للخدمات
وحفر االبار

منحه كويتيه

159150

22

/4وم ر/كويتيه2014/

مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الشريعه

البلقاء

شركة عبدهللا النسور وشريكته /
الطواف للمقاوالت

منحه كويتيه

130159

23

/5وم ر/كويتيه2014/

مشروع إعادة تاهيل شبكات المياه في بلدتي خرجا  /لواء بني
كنانه وعلعال/لواء قصبة اربد  -اربد

اربد

شركة اسعد عبد الرحيم البرقاوي
وشريكته للمقاوالت

منحه كويتيه 1032250

24

/6وم ر/كويتيه2014/

توريد وتمديد خطوط مياه لخدمة الحي الغربي  /بلدة سموع /
لواء الكوره  /اربد

اربد

شركة فتحي الحسن
وشريكه/المؤسسه الثنائيه
للمقاوالت

منحه كويتيه

58352.5

25

/7وم ر/كويتيه2014/

عطاء حفر بئر انتاجيه للمياه في منطقة الكفرين محافظة البلقاء

البلقاء

شركة بيع وصيانة المعدات

منحه كويتيه

222950

26

/9وم ر/كويتيه2014/

مشروع إيصال المياه الى حي إجحره  -بلدة فوعرا  /محافظة
اربد

اربد

مؤسسة ابو غيد للمقاوالت  /شركة
ثابت ووليد ابو غيدا

منحه كويتيه

46800

27

/10وم ر/كويتيه2014/

مشروع تجهيز بئر المطل الشوبك الجديد  /مديرية مياه الشوبك

معان

شركة موسى الشلبي وشركاه

منحه كويتيه

53130

28

/11وم ر/كويتيه2014/

توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ غاطسه ومحول كهرباء
رئيسي وكل ما يلزم لموقع بئر المطل الجديد لواء الشوبك

معان

مؤسسة الشويخ للمقاوالت

منحه كويتيه

48320

29

/12وم ر/كويتيه2014/

مشروع تجهيز بئر سطح معان الجديد

معان

شركة موسى الشلبي وشركاه

منحه كويتيه

46075

30

/13وم ر/كويتيه2014/

توريد وتركيب وتشغيل وحدة ضخ غاطسه ومحول كهرباء
رئيسي وكل ما يلزم لموقع بئر المطل الجديد لواء الشوبك

معان

مؤسسة الشويخ للمقاوالت

منحه كويتيه

43300

31

/14وم ر/كويتيه2014/

مشروع توريد وتمديد خط مياه بولي اثيلين لتصريف المياه
المرتجعه من مجطة ضخ المنشيه/االغوار الشماليه  /اربد

اربد

شركة ماهر الطيطي وشركاه

منحه كويتيه

92839

32

/15وم ر/كويتيه2014/

عطاء حفر بئرين انتاجيين في منطقة العبدليه  /الشوبك  /معان

معان

شركة مجموعة الموقع للخدمات
وحفر االبار

منحه كويتيه

146700

33

/16وم ر/كويتيه2014/

عطاء تنظيف وإعادة تأهيل ثالثة آبار عميقه في منطقة اللجون
 /الكرك

الكرك

شركة مجموعة الموقع للخدمات
وحفر االبار

منحه كويتيه

624930

34

/17وم ر/كويتيه2014/

مشروع تأهيل وتجهيز بئري القطرانه ( )29 , 28محافظة
الكرك

الكرك

اليمين للمقاوالت

منحه كويتيه

39622.5

35

/18وم ر/كويتيه2014/

مشروع تأهيل مصادر المياه الجديده في االغوار الجنوبيه /
الكرك  -المرحله االولى -

الكرك

العقد للمقاوالت

منحه كويتيه

47999

36

/19وم ر/كويتيه2014/

عطاء دراسات وتصاميم وتحضير وثائق عطاء صرف صحي
لواء الطيبه  /اربد

اربد

شركة المستقبل لالستشارات
الهندسيه

منحه كويتيه

390600

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

37

/20وم ر/كويتيه2014/

مشروع تاهيل مصادر المياه الجديده في االغوار الجنوبيه /
الكرك  -المرحله الثانيه -

الكرك

شركة سامي عبد الرحمن
العرموطي وشريكه  /العرموطي
لالنشاءات

منحه كويتيه

52161.2

38

/21وم ر/كويتيه2014/

مشروع حفر بئرين انتاجيه في منطقة الهيدان محافظة مادبا

مادبا

شركة مجموعة الموقع للخدمات
وحفر االبار

منحه كويتيه

189600

39

/22وم ر/كويتيه2014/

مشروع توريد وتمديد خط مياه دكتايل اليصال المياه لمنطقة
البشريه /الباديه الشماليه /المفرق

المفرق

شركة وليد جرادات وشركاه

منحه كويتيه

46325

40

/23وم ر/كويتيه2014/

مشروع توريد وتمديد خط مياه دكتايل اليصال المياه لمنطقة
االرينبه -ام حسين  /الباديه الشماليه

شركة منير بوشه وشركاه  /باريوم
المفرق
للمقاوالت االنشائيه

منحه كويتيه

138490

41

/24وم ر/كويتيه2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه متفرقه في منطقة البارحه /
ابان  /اربد

اربد

شركة المجموعه الهندسيه للبناء
والتكنولوجيا

منحه كويتيه

447840

42

/25وم ر/كويتيه2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه متفرقه في منطقة زبدة
فركوح  /اربد

اربد

شركة سفيان الناصر واوالده

منحه كويتيه

355700

43

/26وم ر/كويتيه2014/

مشروع تصميم وتنفيذ ومعالجة وتشغيل جر مياه سد الموجب
الى شمال محافظة الكرك (عطاء تسليم مفتاح () )EPC

الكرك

مؤسسة جاما للهندسه والمقاوالت

منحه كويتيه 9852538

44

/27وم ر/كويتيه2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في مواقع متفرقه كوم الرف -
سبع الصير /الباديه الشماليه  /المفرق

المفرق

شركة فكتوريا للمقاوالت

منحه كويتيه

138195

45

/28وم ر/كويتيه2014/

مشروع صيانة نبع النهير  /كفر ابيل  /اربد

اربد

مؤسسة عالن للمقاوالت

منحه كويتيه

28896.3

عطاءات األشغال المموله من المنحه السعودية لالعوام 2014+2013
الرقم

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

1

/1وم ر/منحه خليجيه2013/

مشروع تأهيل وتحسين شبكة مياه توزبع ماركا

عمان

شركة سميح علقم ومحمد ابو
سمره  /شركة القطاع للمقاوالت

منحه سعوديه 1088900

2

/2وم ر/منحه خليجيه2013/

عمان

مؤسسة جاما للهندسه

منحه سعوديه 1160090

3

/3وم ر/منحه خليجيه2013/

البلقاء

شركة سميح علقم ومحمد ابو
سمره  /شركة القطاع للمقاوالت

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه مختلف االقطار في منطقة
ساليه والقريه البيضاء
مشروع توريد وتركيب ( )Plunger Valvesعلى وصالت
مياه البلقاء التي يتم تزويدها من خط زي  -دابوق

التمويل

منحه سعوديه

قيمة االحاله
( دينار)

494000

الرقم

4

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه مختلف االقطار مع الوصالت
/4وم ر/منحه خليجيه2013/
المنزليه في جمبع مناطق العاصمه  / 2شمال وغرب عمان

5

/5وم ر/منحه خليجيه2013/

6

/6وم ر/منحه خليجيه2013/

مشروع توريد وتركيب واستبدال محابس ومضخات وموترات
في محطة زي والمحطات التابعه لها
مشروع توريد وتمديد خط مياه دكتايل قطر  "6من خزان بلدة
جبه ولغاية بلدة مرصع  /جرش

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

عمان

شركة حيمور ابناء عم وشريكهم

منحه سعوديه 1100928

البلقاء

شركة مكتب الخدمات الفنيه

منحه سعوديه 3306668

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

جرش

شركة محمود ابو قله وشركاه /
الرئيس للمقاوالت

منحه سعوديه

255250

7

/7وم ر/منحه خليجيه2013/

مشروع توريد وتمديد خط مياه دكتايل قطر  "8من محطة
ضخ مشاتل فيصل ولغاية بوستر جبه ولغاية خزان جبه  /جرش

جرش

الشركه العمريه للمقاوالت

منحه سعوديه

386100

8

/11وم ر/منحه خليجيه 2013/مشروع إعادة هيكلة وتأهيل شبكة مياه مادبا ()Contract 1

مادبا

شركة أحمد يوسف الطراونه
وشريكه

منحه سعوديه 3880158

البلقاء

شركة الديره للمقاوالت

منحه سعوديه 1500000

مشروع صيانة شبكات البلقاء  -الحزمه الخامسه (Contract
)5
مشــــــروع تنفيـــذ الخطــــوط الناقلــه في عجلــون (
) Package 2
مشــــــروع تنفيـــذ الخطــــوط الناقلــه في جـــــرش (
) Package 3
مشروع توريد وتمديد خط مياه ناقل  16دكتايل في بلدة سوف /
محافظة جرش
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في
محافظة جرش  -المرحله األولى
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في مواقع متفرقه في
محافظة عجلون

9

/12وم ر/منحه خليجيه2013/

10

/13وم ر/منحه خليجيه2013/

11

/14وم ر/منحه خليجيه2013/

12

/23وم ر/منحه خليجيه2013/

13

/24وم ر/منحه خليجيه2013/

14

/27وم ر/منحه خليجيه2013/

15

/30وم ر/منحه خليجيه 2013/مشروع تأهيل شبكات المياه في بلدة الهاشميه  /محافظة عجلون عجلون

16

/31وم ر/منحه خليجيه2013/

17

/32وم ر/منحه خليجيه2013/

18

/33وم ر/منحه خليجيه2013/

19

/34وم ر/منحه خليجيه2013/

20

/37وم ر/منحه خليجيه2013/

21

/38وم ر/منحه خليجيه2013/

22

/50وم ر/منحه خليجيه2013/

23

/54وم ر/منحه خليجيه2013/

24

مشروع االشراف على مشروعي تأهيل شبكة مياه جرش /حزمة
/56وم ر/منحه خليجيه2013/
ام اللولو -و تأهيل شبكة مياه عجلون /حزمة حوفا  -عجلون

مشروع تأهيل شبكات المياه في بلدة بالص  /محافظة عجلون
مشروع تأهيل شبكات المياه في بلدتي صنعار وعصيم /محافظة
عجلون
مشروع تأهيل شبكات المياه في بلدة حي نمر/المناطق المتبقيه
 /محافظة عجلون
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه اليصال المياه لمناطق داخل
التنظيم لخدمة التجمعات ( سامتا الدار  -حي ابو حاطوم عنجره
)  /محافظة عجلون
مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ الشواهد وساكب والرياشي
وعين الديك  /محافظة جرش
مشروع تاهيل شبكات المياه في مشروع تاهيل وتحديث شبكات
المياه والوصالت المنزليه في قرى محنا  -ام الينابيع  -طياره /
محافظة عجلون
مشروع الخدمات االستشاريه لمشروع إعادة تاهيل محطة ضخ
خو
مشروع توريد وتركيب وتشغيل مضخات وموتورات ومحابس
محطات الموجب /الزرقاء/ماعين/الزاره

ائتالف شركة نمر اللوزي وشركة
عجلون
دار الخبره ( كونكس )
شركة المشاريع المتحده  /مقاوالت
منحه سعوديه 1.2E+07
جرش
عامه
منحه سعوديه 1.4E+07

جرش

مؤسسة حنظله للمقاوالت

منحه سعوديه

جرش

مؤسسة عبادي للمقاوالت

منحه سعوديه 1283783

عجلون

مؤسسة المنجل للمقاوالت

منحه سعوديه 1288888

الشهامه للمقاوالت االنشائيه

منحه سعوديه 1123650

157950

عجلون

حمود للمقاوالت االنشائيه

منحه سعوديه

192830

عجلون

شركة النورين للمقاوالت

منحه سعوديه

275355

عجلون

شركة احمد المحاسنه

منحه سعوديه

111937

عجلون

شركة عاطف جريسات وشركاه /
العليا للمقاوالت االنشائيه

منحه سعوديه

111656

جرش

مؤسسة يزيد الياصجين للمقاوالت منحه سعوديه

89000

عجلون

حمود للمقاوالت االنشائيه

منحه سعوديه

515345

الزرقاء

شركة ركن الهندسه

منحه سعوديه

105567

الشركة الفنية للمقاوالت الهندسيه

منحه سعوديه

897008

دار العمران للبنيه التحتيه والبيئه -
مهندسون مستشارون

منحه سعوديه

397804

اربد

الرقم
25
26

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

االشراف على اعمال مشروع توسعة محطات ضخ غرب وشرق
/57وم ر/منحه خليجيه2013/
الزرقاء
تنفيذ أعمال مشروع محطتي رفع صرف صحي غرب الزرقاء
/58وم ر/منحه خليجيه2013/
وشرق الزرقاء

27

/59وم ر/منحه خليجيه 2013/مشروع خدمة مركز توقيف الرميمين والقرى المجاوره /البلقاء

28

/61وم ر/منحه خليجيه2013/

29

30

مشروع معالجة مكاره صحيه في محافظة البلقاء

مشروع اتفاقية خدمات هندسيه (ع )1العداد الدراسات
والتصاميم ووثائق العطاءات الالزمه لشبكات متفرقه من خطوط
/62وم ر/منحه خليجيه2013/
الصرف الصحي الرئيسيه والفرعيه والوصالت المنزليه في
محافظة البلقاء وما حولها
مشروع تمديد خطوط صرف صحي (باستخدام مادة البولي
/63وم ر/منحه خليجيه 2013/اثيلين لالنابيب والمناهل) لمعالجة مكاره صحيه في منطقتي
الوادات والحداده  /الطفيله

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

الزرقاء

الشرق لالستشارات والتصاميم
الهندسيه

منحه سعوديه

700847

الزرقاء

شركة ابراج العرب للمقاوالت

منحه سعوديه 1.3E+07

البلقاء

مؤسسة الشوباش للمقاوالت

منحه سعوديه

164650

البلقاء

شركة عبدهللا النسور وشريكته /
الطواف للمقاوالت

منحه سعوديه

111950

البلقاء

شركة الدار العربيه للهندسه

منحه سعوديه

102155

الطفيله

شركة القطاع للمقاوالت

منحه سعوديه

687475

شركة احمد الداوديه وشركاه

منحه سعوديه

54000

جرش
وعجلون

شركة الشرق لالستشارات
والتصاميم الهندسيه

منحه سعوديه

303123

شركة حسين محمود العرموطي
وشريكه /مؤسسة المسيره
للمقاوالت

منحه سعوديه

764193

منحه سعوديه

152600

118148

31

/1وم ر/سعودي2014/

32

/2وم ر/سعودي2014/

االشراف على تنفيذ اعمال مشاريع خطوط مياه وصرف صحي
وخزانات في محافظتي جرش وعجلون

33

/3وم ر/سعودي2014/

مشروع تمديد خطوط صرف صحي متفرقه في محافظة مادبا

مادبا

34

/4وم ر/سعودي2014/

إعداد دراسات وتصاميم ووثائق عطاء الالزمه لشيكات متفرقه
من خطوط صرف صحي رئيسيه وفرعيه ووصالت منزليه
ومحطات رفع (اذا لزم االمر في محافظة مادبا وما حولها

مادبا

شركة الدار العربيه للهندسه

35

/6وم ر/سعودي2014/

الزرقاء

شركة ارابتك جردانه /مهندسون
ومعماريون

منحه سعوديه

36

/7وم ر/سعودي2014/

البلقاء

شركة احمد المحاسنه وشركاه

منحه سعوديه

248190

37

/8وم ر/سعودي2014/

البلقاء

شركة احمد المحاسنه وشركاه

منحه سعوديه

78580

38

/9وم ر/سعودي2014/

توريد وتمديد خطوط صرف صحي في مناطق متفرقه من
العاصمه /خدمه جديده ومكاره صحيه ونقل خطوط صرف صحي

عمان

شركة احمد المحاسنه وشركاه

منحه سعوديه

339310

39

/10وم ر/سعودي2014/

عطاء توريد وتمديد خط مياه الجبل الناقل  /إستبدال خط الناقل
لجبل بني حميده  /مادبا

مادبا

شركة باسم خلف وعبد الناصر
الزهور /الخندق للمقاوالت االنشائيه

منحه سعوديه

221812

40

/11وم ر/سعودي2014/

مشروع تصميم واعداد وثائق خط ناقل صرف صحي (Force
 )Mainمن محطة رفع السخنه الى محطة رفع شرق الزرقاء
(الهاشميه)

الزرقاء

شركة ركن الهندسه

منحه سعوديه

73433

41

/12وم ر/سعودي2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في حي رومي  -حالوه /
عجلون

عجلون

شركة عمر العمري

منحه سعوديه

43450

مشروع رفع انتاجية خط التزويد المائي بيوضه الشماليه  /السلط البلقاء

دراسات وتصاميم وتحضير وثائق العطاء النشاء خط (Force
 )Mainمن محطة رفع صرف صحي شرق الزرقاء(الهاشميه)
الى محطة تنقية الخربه السمراء
مشروع انشاء احواض تجفيف ووحدة إزالة الرمال في محطة
تل المنطح  /البلقاء
مشروع إنشاء احواض االختيار الالهوائيه في محطة السلط /
البلقاء

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

42

/2منحه خليجيه2014 /

مشروع تمديد خطوط صرف صحي لخدمة كل من (حي االشغال -
حي االسكان  -حي االستراحه)/معان

معان

الشركه العمريه للمقاوالت وشركة
محمد ابراهيم عبد القادر وشريكه

43

/3منحه خليجيه2014 /

مشروع توريد وتمديد خطوط صرف صحي لتوسعة محطة
صرف صحي وادي السير  /صرف صحي ناعور -مرج الحمام
الوسطاني /الحزمه االضافيه

عمان

شركة القطاع للمقاوالت

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

منحه سعوديه 1780910

منحه سعوديه

991350

عطاءات األشغال المموله من تنمية المحافظات عام 2014
إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

اربد

شركة النورين للمقاوالت

تنمية محافظات

47950

الكرك

مؤسسة المتفتح للمقاوالت
االنشائيه  /هيثم عبد العزيز
الرواشده

تنمية محافظات

15445

جرش

شركة عاصم الطراونه وشركاه

تنمية محافظات

66800

جرش

شركة عاصم الطراونه وشركاه

تنمية محافظات 151390

اربد

شركة ماهر الطيطي وشركاه

تنمية محافظات 258540

6

/6وم ر/كويتيه/محافظات 2014/مشروع توريد وتمديد خطوط مياه متفرقه في محافظة المفرق

المفرق

مؤسسة جمال شهاب للمقاوالت
االنشائيه /الشوباش للمقاوالت

تنمية محافظات 225660

7

/7وم ر/كويتيه/محافظات2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه متفرقه في محافظة جرش

جرش

شركة النورين للمقاوالت

تنمية محافظات 380098

8

/8وم ر/كويتيه/محافظات 2014/مشروع توريد وتمديد خطوط مياه متفرقه في محافظة عجلون

عجلون

شركة النورين للمقاوالت

تنمية محافظات 248455

9

عطاء توريد وتمديد خطوط مياه مختلف االقطار الى اهالي قرية
/9وم ر/كويتيه/محافظات2014/
الذهيبه الشرقيه

عمان

شركة يزيد حسن الخاليفه /ميرنا
للمقاوالت االنشائيه

تنمية محافظات

معان

شركة منير بوشه وشركاه /باريوم
للمقاوالت االنشائيه

تنمية محافظات 258850

إسم المشروع (العطاء)

1

/1وم ر/كويتيه/محافظات 2014/مشروع ايصال المياه الى وادي الجرون  /المزار الشمالي  /اربد

2

/2وم ر/كويتيه/محافظات2014/

3
4
5

مشروع صيانة ينابيع محافظة الكرك 2014

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه لخدمة حي الرواق بلدة قفقفا
/3وم ر/كويتيه/محافظات2014/
 /جرش
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في مناطق جبه وبليال وكفر
/4وم ر/كويتيه/محافظات2014/
خل  /جرش
مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في مواقع متفرقه في
/5وم ر/كويتيه/محافظات2014/
محافظة اربد

مشروع تنفيذ خط ناقل من خزان الجهير الى المنصوره /
/11 10وم ر/كويتيه/محافظات 2014/الشوبك  /معان ( تحسين التزويد المائي لقرى الشوبك /
المنصوره )
تأهيل شبكة الصرف الصحي لمخيم حطين  /الزرقاء المرحله
/12 11وم ر/كويتيه/محافظات2014/
األولى
تأهيل شبكة الصرف الصحي لمخيم حطين  /الزرقاء المرحله
/13 12وم ر/كويتيه/محافظات2014/
الثانيه

27750

الزرقاء

مكتب علي الصمادي للمقاوالت

تنمية محافظات

65850

الزرقاء

مكتب علي الصمادي للمقاوالت

تنمية محافظات

67440

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

تأهيل شبكة الصرف الصحي لمخيم حطين  /الزرقاء المرحله
/14 13وم ر/كويتيه/محافظات2014/
الثالثه

الزرقاء

مكتب علي الصمادي للمقاوالت

تنمية محافظات

77520

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

اتفاقية خدمات هندسيه (ع )1العداد الدراسات والتصاميم
ووثائق العطاءات الالزمه لشبكات من خطوط صرف صحي
/15 14وم ر/كويتيه/محافظات2014/
رئيسيه وفرعيه والوصالت المنزليه ومحطات الرفع ( اذا لزم
االمر ) في مناطق الضليل والحالبات والخالديه

الزرقاء

شركة الدار العربيه للهندسه

تنمية محافظات 213500

مشروع توريد وتمديد خطوط صرف صحي في منطقة النصر /
/16 15وم ر/كويتيه/محافظات2014/
خدمة صرف صحي جديده

عمان

شركة فراس حمدان وشريكه

تنمية محافظات 424930

/17 16وم ر/كويتيه/محافظات 2014/مشروع تحسين شبكة المياه في الجبل األبيض محافظة الزرقاء

الزرقاء

شركة عاصم الطراونه وشركاه

تنمية محافظات 155850

/18 17وم ر/كويتيه/محافظات2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط صرف صحي قطر 200ملم
الطفيله /متفرقات الطفيله

الطفيله

شركة عبدهللا عواد واوالده

تنمية محافظات 105840

/19 18وم ر/كويتيه/محافظات2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه دكتايل 4انش متفرقات
الطفيله وعين البيضا

الطفيله

شركة عبدهللا حماد الهوامله
وشركاه

مشروع إعادة تشغيل البئر االرتوازي في قرية فلحا  /محافظة
/20 19وم ر/كويتيه/محافظات2014/
مادبا

مادبا

شركة عاصم الطراونه وشركاه

تنمية محافظات 119000

مشروع تنفيذ اعمال تاهيل وصيانة وتشغيل محطة معالجة
/21 20وم ر/كويتيه/محافظات2014/
القنية  /الزرقاء

الزرقاء

شركة نصر ارشيدات واوالده

تنمية محافظات 139465

/22 21وم ر/كويتيه/محافظات2014/

مشروع ايصال المياه لحي الوقف  -ايدون  /محافظة اربد

اربد

تنمية محافظات

شركة عمر محمد العمري وشريكه تنمية محافظات

84000

51715

مشروع إنشاء خزان مياه سعة 1000م 3في محطة المريغه /
/23 22وم ر/كويتيه/محافظات2014/
معان

معان

شركة تالل شفا بدران

تنمية محافظات 130325

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه حديد في قرية مضيبيع /
/24 23وم ر/كويتيه/محافظات2014/
الشوبك  /معان

معان

شركة موسى الشلبي وشركاه

تنمية محافظات 101850

مشروع إنشاء خزان مياه سعة 500م 3في منطقة قريقره
/العقبه

/25 24وم ر/كويتيه/محافظات2014/

مشروع توريد وتمديد خطوط مياه في بلدة سراس -حي الساللم -
/26 25وم ر/كويتيه/محافظات2014/
المزار الشمالي /محافظة اربد
/27 26وم ر/كويتيه/محافظات2014/

مشروع توريد وتمديد خط مياه ناقل من خزان عوجان الى
محطة مرحب  /محافظة الزرقاء

العقبه

مؤسسة عالن للمقاوالت

تنمية محافظات

75490

اربد

شركة أمين يوسف عبد القادر
وشريكه /قصي للمقاوالت

تنمية محافظات

80700

الزرقاء

شركة طارق العوامره  /المهباش تنمية محافظات 344344

الرقم

رقم المشروع (العطاء)

إسم المشروع (العطاء)

/28 27وم ر/كويتيه/محافظات 2014/مشروع إنشاء مركز تحكم رئيسي الدارة مياه محافظة مادبا

إسـم
المحافظه

اسم الشركه المحال عليها

مادبا

شركة رائد الربيحات وشركاه

التمويل

قيمة االحاله
( دينار)

تنمية محافظات 162343

