
ن بالتوقيعالعنـــوانالمهنـــةاالســم التجارياالســمرقم الملفت:القطـــاع  ي للمنشأةالمفوضي 
الرقم الوطنن

مطاحن واسواق عريباحمد ابراهيم دمحم ابوسعيده161003المواد الغذائيه

مطاحن بن 

وبــهارات

مقابل بلدية /الشارع الرئيسي/الهاشمية

100339052صاحب المؤسسة منفردا/07889320444-الهاشمية

احمد حسن نعمان ابورحمة276869المواد الغذائيه

احمد ابورحمه لتجارة الخضار 

خضار وفواكهوالفواكه

سوق الخضار -الزرقاء وادي الحجر

يف دمحم الشاويش بموجب وكاله/0795853000-المركزي 100540391صاحب المؤسسة او سهيل شر

100314344صاحب المؤسسة/0796399370-الملك فيصل/الزرقاءمطاعممطعم احمد عامراحمد عامد دمحم عامر358933المواد الغذائيه

اسامه ابو شهاب للمواد التموينيهاسامه فتحي ذيبان ابو شهاب479214المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

- الملك غازي0ش- الغويريه - الزرقاء 

100575498صاحب المؤسسة منفردا/0781166889

حبوب واعالفمركز اكرم البيطري لرعاية الحيواناكرم حسن موىس االسطه564698المواد الغذائيه

مقابل البنك - الشارع الرئيسي- الهاشمية

ي االمور/0799066172-االسالمي
ن
100257765صاحب المؤسسه او من يفوضه خطيا ف

669738المواد الغذائيه

وة الحيوانية  قيه لتنمية الثر الشر

م.م.ذ

وة الحيوانية  قيه لتنمية الثر الشر

حبوب واعالفم.م.ذ

مثلث االسمنت -الشخوت - الضليل

200143656رامي جميل سليمان الغرابات منفردا بكافة االمور/0795655437-االبيض

744330المواد الغذائيه

كة االردنية لالستثمارات  الشر

اد/الزرقاءمولسيفويم.م.والتموين ذ 0787775512-االتوسثر

/ ي او من/السيد عصام خليل دمحم الرفاعي
ر
ي عبدالباف

ن
ماجد هان  

200001431يفوضانه خطيا

839027المواد الغذائيه

ات  ن كة العربيه للتجهث  الشر

مطاعممطعم بوبايز وبوظهالغذائيه

اد/الزرقاء -وادي الحجر/شارع االتوسثر

0796925871

ي كافة/
ن
ن من هئية المديرين او المدير العام منفردا ف تفويض اي اثني   

200003456االمور االدارية والقانونية واالخري

مطاعمالوجبه الفاخره للمطاعمالوجبه الفاخره للمطاعم982188المواد الغذائيه

ن  - السعاده0ش - الزرقاء الملك حسي 

0792831664

ي منفردا بكافة/
كة السيد زياد القاضن مفوض بالتوقيع عن الشر  

200181054االمور

ن احمد1064544المواد الغذائيه ن جميل امي  محطة مياهمياه ذكرىامي 

-ش الرئيسي- شومر /الزواهره- الزرقاء 

ن حسن احمد/0786681503 100356514صاحب المحل منفردا او جميل امي 

ن يونس صالح كنعان1169850المواد الغذائيه امي 

ن كنعان لتجارة  مؤسسة امي 

خضار وفواكهالخضار والفواكة

-شارع االردن-حي الغويرية- الزرقاء

ي االمور االداريه والماليه والقضائيه/0788264470
ن
100443057صاحب المؤسسة منفردا ف

معمل اياد جادو للمعسلاياد انور محمود جادو1276043المواد الغذائيه

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

الزرقاءالجديدة شارع سليمان -الزرقاء

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0785880093-الغويري
ن
100523783صاحب المؤسسة ف

احه دياال السياحيباسم خلف يوسف كرادشه1317575المواد الغذائيه 0799789902-مثلث باير/االزرقمطاعممطعم واسثر

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100047468واالخرى

مطاعممطعم ابوحمدانباسم دمحم عبد حمدان1414650المواد الغذائيه

ن/الزرقاء عمارة زعيثر / شارع الملك حسي 

0798388955-قرب النفق

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100163658واالخرى او عمر باسم دمحم حمدان

مؤسسة باسم اسماعيل التجاريةباسم يوسف دمحم اسماعيل1570815المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

قرب - حي الفالح- الزواهره- الزرقاء

ي االمور االداريه والماليه والقضائيه/0797551333-مسجد الفالح
ن
100452540صاحب المحل منفردا ف

بسام مسلم سليم العمايره1680221المواد الغذائيه

مؤسسة بسام العمايره لتجارة 

حبوب واعالفاالعالف

ي االبقار0ش- الضليل - جمعية مرن 

100422277صاحب المؤسسة منفردا/0795260392

بيت الزيتون للمواد الغذائيةبهاء الدين ابراهيم توفيق علي1780200المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

ي التل 0ش- الزرقاء 
مقابل مخازن - وصفن

ي
 
100464711صاحب المؤسسة منفردا/0787990455-االمن الغذان

تيسث  دمحم موىس دراز1855502المواد الغذائيه

مؤسسة دراز لتجارة الجلود 

قصابونودباغتها والصوف والمرصان

ش الرئيسي شارع /الطافح/الضليل 

ي التل
100386497صاحب المؤسسة بكافة االمور/0795781171-وصفن

مقىه وبوفيهمقىه المحبهثامر احمد اسعد ابو عمشه1966772المواد الغذائيه

-مقابل صالة النورس- الزرقاء حي معصوم

0795839996

ي كافة/
ن
صاحب المؤسسة منفردا او احمد اسعد احمد ابوعيشه ف  

100250353االمور المالية واالدارية والقضائيه

ن داود حجث 2040192المواد الغذائيه جمال الدين حسي 

مؤسسة جمال الدين حجث  

100167408صاحب المؤسسة/0795522071-السوق المركزي/ الزرقاء خضار وفواكهلتسويق المنتجات الزراعيه

مطاعممطعم حامد البوابحامد قاسم عبدهللا البواب2167387المواد الغذائيه

-36/ مكه المكرمه 0ش- الزرقاء 

100292433صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور/0777004504

ن القرعان2271940المواد الغذائيه بقالةسوبر ماركت حذيفه القرعانحذيفه ابراهيم حسي 

ه هيا-الزرقاء  ين0ش-ضاحية االمث  - بث 

100468264صاحب المؤسسة بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0795633933

حسن علي حسن الرفاعي2357018المواد الغذائيه

محل حسن علي حسن الرفاعي 

100000024صاحب المحل منفردا/0795749060-حي االمث  دمحم/ الزرقاءدواجن واسماكللمجمدات

ن جث 2462525المواد الغذائيه ن غالب حسي  ن جث  لتجارة الدواجنحسي  دواجن واسماكمحل حسي 

-الملك غازي/الغويريه/الزرقاء

100352737صاحب المحل منفردا/0788366414



ن جث 2576892المواد الغذائيه ن غالب حسي  ن جث حسي  بقالةبقالة حسي 

ن- الزرقاء -شارع انس بن مالك- حي الحسي 

100541312صاحب المحل منفردا/0795798945

حمزة دمحم راغب اسليم2680027المواد الغذائيه

حمزة اسليم لتجارة المواد 

التموينية

تجارة المواد 

التموينية

ي - الزرقاء 
عوجان شارع الشهيد وصفن

100928119صاحب المؤسسة بكافة االمور/0779271889-التل

100079583صاحب المحل منفردا/0785440029-حسبة بوالد/ الزرقاء قصابونملحمة خالد خميس جروانخالد خميس جروان272231المواد الغذائيه

مطاعممطعم خالد موىسخالد محمود سليمان موىس2872880المواد الغذائيه

-36 0ش- الزرقاء الجديده 

100433670صاحب المؤسسة منفردا/0779120506

ن ابوعيشه2945990المواد الغذائيه 100249983صاحب المؤسسة منفردا/0796541116-واد الحجر/الزرقاءبقالةمركز رأفت ابوعيشه للتموينرافت صالح امي 

مطاعمشاورما وسناك رافت التالويرافت طارق دمحم التالوي3073186المواد الغذائيه

ي بالزا -الزرقاء جبل طارق 
-مجمع االلفن

اد.ش 100481320صاحب المؤسسه منفردا/0799307717-االتوسثر

مؤسسة جاد و ورد التجاريةرافت يوسف موىس جث 3182342المواد الغذائيه

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

حي االمث  - الوسط التجاري - الزرقاء 

100975091صاحب المؤسسة بكافة االمور/0797200120-شاكر

ي3264299المواد الغذائيه
ن حطينن ن محمود حسي  يروبي 

مولاسواق الحطينن

ى -الزرقاء  ضاحية الثوره العربيه الكث 

-قرب مسجد البخاري- الرئيسي0ش

100374212صاحب المؤسسه منفردا/0797856742

ن عكاشه3373563المواد الغذائيه محطة مياهمياه الرسامزبيده فهيد حسي 

شارع زينب بنت -الجبل االبيض- الزرقاء 

0788883966-العوام

ن عكاشه بكافه/ زبيده فهيده عكاشه او عبدالحكيم فهيد حسي   

100273769االمور الماليه واالداريه والقضائيه

ن حسونه3478183المواد الغذائيه زياد منصور ياسي 

مؤسسه زياد حسونه لتجاره 

محطة مياهمضخات المياه

اد- وادي الحجر - الزرقاء  -شارع االوتسثر

100557207صاحب المؤسسه منفردا/0785788602

ساطع دمحم علي ساري خشاشنه3582199المواد الغذائيه

بية  مزرعة ساطع خشاشنه لثر

الدواجن

فقاسات ولوازم 

100934810صاحب المؤسسة منفردا/0795522036-الشارع الرئيسي/ الضليل دواجن

ن السخنهسامي موىس هويشل جمعه3679995المواد الغذائيه محطة مياهمياه عي 

- دوار مدرسة الذكور0ش- الهاشميه 

100441034صاحب المؤسسة منفردا/0791958472

سفيان فتحي احمد علي3769011المواد الغذائيه

محل سفيان علي لكمسيون 

خضار وفواكهالخضار والفواكه

ى-الزرقاء -ضاحية الثورة العربية الكث 

0788698333-داخل السوق المركزي

/ صاحب المؤسسة او الياس سفيان/صاحب المؤسسة منفردا  

100431722فتحي علي او دمحم سفيان فتحي علي

سلطان صالح اسماعيل لوب3878998المواد الغذائيه

مؤسسة صدى االسواق للمواد 

االستهالكيه

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

-عدنان القاسم.ش - الزرقاء الجديده 

100574516صاحب المؤسسة منفردا/0791480369

مطاعممنتجع مطل الزرقاء العالي السياحيسلطي ابراهيم سليم خليفات3975306المواد الغذائيه

-دوار بادي- جبل المغث - الزرقاء الجديده

100513768صاحب المحل منفردا/0799708933

يكته4054336المواد الغذائيه ي وشر
كة ابراهيم القاضن يشر

حلوياتحلويات ابراهيم القاضن

-36شارع \ الزرقاء الجديده 

0795202023

ي منفردا بكافة االمور الماليه والقضائيه/
ابراهيم نظمي القاضن  

200002413واالداريه واالخرى

يكه4178224المواد الغذائيه كة ابراهيم القالب وشر نشر مؤسسة النهار للوازم المدخني 

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

ي - الزرقاء 
عوجان شارع الشهيد وصفن

ي كافه االمور/0798164665-التل
ن
ن او منفردين ف ن مجتمعي  يكي  200173463الشر

كة ابناء مصطفن العامودي421269المواد الغذائيه ابناء مصطفن العامودي لالغذيهشر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي التل/الزرقاء
بعد اشارة - شارع وصفن

0799933310-باتجاه الرصيفة- رحمة

ن عالء مصطفن العامودي وبــهاء نصطفن نايف العامودي / يكي   الشر

ن او من يفوضانه خطيا ن او منفردين وتوكيل المحامي  200024334مجتمعي 

كة ابوعبده وسنيف4331508المواد الغذائيه ىشر مطاعممطاعم الزرقاء الكث 

ن/ الزرقاء  تقاطع بغداد - ش الملك حسي 

ن  دخلة مطعم حمامة  مع الملك حسي 

0795594058-2السالم رقم عماره 

/ ن و او/جمال نورالدين سنيف ونارص سالم دمحم ابوعبده مجتمعي   

ي كافة االمور و
ن
200043967او من يفوضانه خطيا/منفردين ف

4478586المواد الغذائيه

كة احمد السليمان ودمحم  شر

الشوشان

كة احمد السليمان ودمحم  شر

مطاعمالشوشان

ي- الزرقاء  -ش الرئيسي- االزرق الجنون 

0777242289

يك احمد صالح سليمان منفردا بكافة االمورالماليه واالداريه/ الشر  

200175639والقضائيه والقانونيه واالخرى

4519177المواد الغذائيه

ي 
ر
كة احمد عرفان مخلالن شر

يكه يكهوشر ي وشر
ر
كة احمد عرفان مخلالن حلوياتشر

ن مع -الزرقاء تقاطع الملك حسي 

-47عماره رقم / عبدالمنعم رياض

0795318894

ن او/ ي  مجتمعي 
ي او دمحم اديب مخلاللنر

احمد عرفان مخلاللنر  

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى او من
ن
منفردين ف  

200061705يفوضانه خطيا

يكه4668287المواد الغذائيه كة احمد يونس انس وشر يكهشر كة احمد يونس انس وشر محطة مياهشر

-عمارة برج االردن- شارع الفاروق-الزرقاء 

0796325040

يك احمد يونس سعاده انس منفردا بكافة االمور االدارية/ الشر  

200134841والمالية والقضائية واالخرى

4726659المواد الغذائيه

كة اسماعيل دمحم عبدالفتاح  شر

كاه حلوياتحلويات السهل االخرصنالعيان وشر

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

0795535571

ي كافة االمور والسيد/
ن
اسماعيل دمحم عبدالفتاح العيان منفردا ف  

ن اسماعيل العيان 200104117معي 



كة اسيا للحلويات  ذ 4869872المواد الغذائيه كة اسيا للحلويات ذ .م.م.شر 0797649811-حي معصوم- الزرقاءحلويات.م.م.شر

ي و مراد/
 سليم علي القاضن

ن  تفويض المدير العام السيد حسي 

ن او منفردين او من ي كافة االمور مجتمعي 
ن
ي ف

ن سليم القاضن حسي   

200144761يفوضه خطيا

كة افاق المسافر للتجارة4979472المواد الغذائيه كة افاق المسافر للتجارةشر 0790623629-مثلث المصانع- الضليل دواجن واسماكشر

السيد دمحم غسان دمحم ظافر عبدالمنعم المنال بكافة االمور/  

200174653والقضائيه ويحق له تفويض الغث - المالية واالدارية والقانونيه

كة اكاسيا للمطاعم ذ 5076240المواد الغذائيه كة اكاسيا للمطاعم ذ .م.م.شر مطاعم.م.م.شر

-36شارع - الزرقاء الجديده

0799088888

تفويض الساده دمحم عصام خليل حجازي وطارق عصام خليل /  

ي
ن
ن او منفردين ف حجازي وعبدهللا عصام خليل حجازي مجتمعي   

كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضه اي  

200122700منهم خطيا بذالك

5171401المواد الغذائيه

كة االردنية الحديثة لتجارة  شر

المواد التموينية

كة االردنية الحديثة لتجارة  شر

مولالمواد التموينية

خلف حديقة - طريق المصفاه - الزرقاء

ي 0798658167-البنك العرن 

ن دمحم/ تفويض الرئيس زياد خلف المناصث  و نائب الرئيس معي   

ي كافة االمور الماليه
ن
قتاده والمدير العام ياش سالم المناصث  ف  

200127602واالداريه والقضائيه االخرى

كة االشاء للتموين ذ5255874المواد الغذائيه ي ذم0م0شر
 
م0م0مخزن االمن الغذان

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي \ حي عوجان\ الزرقاء
شارع الشهيد وصفن

0799655005-التل

ي كافة االمور او من/
ن
 تفويض السيد يوسف احمد حمد منفردا ف

200007319بفوضه خطيا

5381372المواد الغذائيه

كة التحكم لتجارة المواد  شر

كة التحكم لتجارة المواد الغذائيةالغذائية شر

تجارة المواد 

التموينية

- السخنه الرئيسي0ش- الهاشميه 

0795207747

ي االمور المالية واالدارية والقانونية/
ن
المفوض بالتوقيع ف  

والقضائية السيد عبداللطيف ماجد عبداللطيف مهيار مع اي احد  

كاء 200182316من الشر

5481647المواد الغذائيه

كة الجبان الذهبية لزراعة  شر

كة الجبان الذهبية لزراعة التمورالتمور شر

تجارة المواد 

يالتموينية 0772245555-االزرق الجنون 

كة السيد نرص رشيد راشد منفردا بكافة/  المفوض مدير عام الشر

200183693االمور

5576885المواد الغذائيه

كة الحجاوي للمطاعم  شر

م0م0السياحية ذ

كة الحجاوي للمطاعم السياحية  شر

مطاعمم0م0ذ

اد - وادي الحجر-الزرقاء مقابل -االتوسثر

0795114444-سامح مول

/ ابراهيم سمث  محمود طه ودمحم سمث  محمود طه واحمد سمث   

200011578محمود طه بكافة االمور القانونية القضائية فقط

5658495المواد الغذائيه

كة الحديثة الرسمية للتجارة  شر

م.م .المالح للتجارة والتموين  ذم.م .والتموين  ذ

تجارة المواد 

0796652233-غريسه/الهاشميه التموينية

ي كافة االمور/
ن
كة ف رسمي اورياض خرصن المالح بالتوقيع عن الشر  

200096646االداريه والماليه والقضائيه واالخرى

5779102المواد الغذائيه

كة الحطاب لتجارة المواد  شر

الغذائية

كة الحطاب لتجارة المواد  شر

الغذائية

تجارة المواد 

0788762491-وسط البلد- السخنةالتموينية

 تفويض المدير العام السيد عامر خالد حطاب بالتوقيع عن/

ي كافة االمور  الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
ن
كة منفردا ف 200177057الشر

كة الحكمه للمطاعم  ذ5877777المواد الغذائيه كه الحكمه للمطاعم  ذم.م .شر مطاعمم.م .شر

- 36ش مكه المكرمه - الزرقاء الجديده

-مقابل تجمع البنوك-اشارات السيفوي

0770425200

 السيد خرصن اسحق عيد مشعل والسيد خالد فريد ابراهيم/

ن او و منفردين باالمور الماليه واالداريه والقضائيه وكافه/ مجتمعي   

ن تفويض الغث  خطيا االمور االخرى ويحق الي واحد من المفوضي   

200131073او عدليا بكامل صالحياته و او بجزء منها/ و

5979270المواد الغذائيه

ن  كة الخث  لذبح وتجهث  شر

وتسويق الدواجن

ن وتسويق  كة الخث  لذبح وتجهث  شر

دواجن واسماكالدواجن

-36باتجاه شارع - حي معصوم - الزرقاء 

0798671249

و ارشيد المشاقبه والسيد سلمان ارشيد المشاقبه/ السيد خث   

ن بكافه االمور السيد خالد زيد دمحم العموش والسيد سالم  مفوضي 

ن باالمور االداريه والقضائيه عبداالمهدي الشحان مفوضي   
ن ن او مجتمعي  200118622منفرديي 

كة الرائعه لتجارة الدواجن6075870المواد الغذائيه كة الرائعه لتجارة الدواجنشر دواجن واسماكشر

اوي - الزرقاء الجديده -شارع االقىص- البثر

0799491113

/ ي
ن
 دمحم حيدر علي العمايره والسيد خليل حيدر علي العمايره ف

ن او منفردين والسيد عبدالحميد اكرم االمور الماليه مجتمعي   

باالمور االداريه والسيد رضوان نمر الزيتاوي باالمور القضائيه  

200158618ويحق لهم تفويض الغث 

ن6157591المواد الغذائيه كة السعدي وصب لي  شر

ق لتجارة االراجيل  كنوز الشر

والمعسل

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

ن الهاشمية /الهاشمية  الطريق بي 

0796662055-والسخنه

ن او مروان/ دمحم محمود دمحم السعدي او دمحم وجيه فتحي صب لي   

200091657عبد الرحمن دمحم مراد منفردين

كة السهاب للتجارة العامة6243973المواد الغذائيه كة السهاب للتجارة العامةشر ي التل/الزرقاءحبوب واعالفشر
0777539704-وصفن

ن / ي مجتمعي 
ن
ن التلهون ي وخلدون دمحم ياسي 

ن
اسامه دمحم التلهون  

200025751بكافة االمور او من يفوضانه خطيا

كة الشهب لتجارة االعالف6374887المواد الغذائيه كة الشهب لتجارة االعالفشر حبوب واعالفشر

ي ابقار - الضليل مدخل شارع جمعية مرن 

0787578478-الزرقاء

المدير العام السيد بهاء طارق هالل منفردا بكافة االمور  الماليه/  

200163573واالداريه والقضائيه والقانونيه واالخرى او من يفوضه خطيا

كة الضيعة لالغذية6482343المواد الغذائيه كة الضيعة لالغذيةشر مطاعمشر

بجانب مسجد  -26ش - الزرقاء الجديده 

0796665500-خلفان بن سعيد

 رائد نصوح بدير و سعيد دمحم رصاص منفردين بكافة االمور او من/

200007084يفويضه خطيا



كة العز للدواجن6570082المواد الغذائيه كة العز للدواجنشر اوي- الزرقاء الجديدهدواجن واسماكشر 0797136509-البثر

ي كافة االمور االدارية والمالية/
ن
تفويض المدير العام عبدالنارص ف  

 والقانونية او من يفوضه خطياتفويض خالد دمحم عبدالرحيم

ي
ي مع المدير العام السيد عبدالنارص دمحم الحسينن

 الحسينن

ي كافة االمور االدارية والمالية
ن
ن او منفردين  ف مجتمعي   

ي كافة
ن
 والقضائيةوتفويض الموظف مؤيد عبدالرحمن دمحم خليل ف

االمور االدارية والقانونية ومراجعة الدوائر الرسمية والتنازل  

200119860ورخص المهن

6675229المواد الغذائيه

كة العقرباوي للوكاالت  شر

كة العقرباوي للوكاالت التجاريهالتجاريه شر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ف0ش- الزرقاء الجديده  - الملكه زين شر

0799346840

/ ن جث  ن جث  او ايمن غالب حسي  تفويض فراس غالب حسي   

ي كافة االمور الماليه
ن
ن او منفردين ف كة مجتمعي  بالتوقيع عن الشر  

200165517واالداريه والقضائيه او من يفويضانه خطيا

كة العود والطيب6772698المواد الغذائيه كة العود والطيبشر عطارة وعطورشر

بجانب سامح مول -36شارع -الزرقاء

0797580299-(الزرقاء مول)ضمن 

ي كافة/
ن
كة ف يك حازم هاشم الشبول مفوض بالتوقيع عن الشر  الشر

ي حد اعل بقدر )االمور المالية 
ن
وان االمور االداريه (30000تكون ف  

ها او من يفوضه خطيا 200021531القانونية وغث 

6880867المواد الغذائيه

ي للتسويق 
كة الغذاء النفر شر

والتوزيــــع

ي للتسويق 
كة الغذاء النفر شر

والتوزيــــع

تجارة المواد 

التموينية

مجمع سامح / 36. ش/ الزرقاء الجديدة 

0790625167-التجاري

/  علي علي
 السيد كمال علي الدويك والسيد حارث مصطفن

ن او منفردين 200180230مجتمعي 

6981539المواد الغذائيه

كة الفضاء لتجارة المواد  شر

كة الفضاء لتجارة المواد الغذائيةالغذائية شر

تجارة المواد 

التموينية

باتجاه - خلف السيفوي- الزرقاء الجديده

0797090271-سوق الخمسه

/ ي
ن
كة ف  محمود ابراهيم الدهكي بالتوقيع عن الشر

ن يك حسي   الشر

كافة االمور القانونية واالدارية والمالية والقضائيه ومفوضا  

ي كافة االمور
ن
يك منتظر حميد الدهلكي ف

مجتمعا ومنفردا مع الشر  

المالية ولدى البنوك ولهما الحق بتفويض الغث  بكل او ببعض ما  

يك حميد ابراهيم الدهكلي مفوضا بالتوقيع
 هما مفوضان به والشر

ن والمركبان كة لدى دائرة ترخيص السواقي  200160144. عن الشر

ي للمطاعم7079345المواد الغذائيه
ن
كة الفضل الكاف ي للمطاعمشر

ن
كة الفضل الكاف مطاعمشر

- مكه0ش- الزرقاء االجديده 

0777411718

ي االمور الماليه فقط/
ن
كة ف ن بالتوقيع عن الشر  يكون المفوضي 

ي
ن
 السيد عبدالسالم عبدالمنعم نارص الدين او من يفوضه خطيا ف

االمور االداريه والقضائيه واالمور االخري السيد نور الدين شتيوي  

200176793مفلح العموش او من يفويضه خطيا بذلك

7181337المواد الغذائيه

كة الكسيح لتصنيع األطعمه  شر

م.م.ذ

كة الكسيح لتصنيع األطعمه  شر

م.م.ذ

ي 
ن
تجارة الجملة ف

200026501حسب السجا التجاري/0787077770-وادي العش- الزرقاء المواد التموينية

7267831المواد الغذائيه

ون للبوظة  ن كة المتمث  شر

م.م.والحلويات ذ

ون للبوظة  ن كة المتمث  شر

حلوياتم.م.والحلويات ذ

-36. مكة المكرمة.ش-الزرقاء الجديدة

0796131315

/ ي االمور المالية والقضائية تفويض السيد احمد عبدالعزيز خرصن
ن
ف  

ي االمور االداريه السيد
ن
ن وف ن مجتمعي  يكي   حميد مع احمد الشر

200135315احمد عبدالعزيز منفردا او من يفوضه خطيا بذلك

7366538المواد الغذائيه

فون لتجارة المواد  كة المحثر شر

م.م.االوليه للصناعات الغذائيه ذ

فون لتجارة المواد  كة المحثر شر

م.م.االوليه للصناعات الغذائيه ذ

تجارة المواد 

التموينية

- خلف سامح مول - الزرقاء الجديده 

ي ابو عديله0ش
- الشيخ فاضن

0775660066

المدير العام يزن نضال نعيم ابوشهاب  بكافة االمور المالية/  

200130529واالدارية والقضائيه

7465350المواد الغذائيه

كة المختصه للمواد الغذائية  شر

.م.م.ذ 

كة المختصه للمواد الغذائية ذ  شر

مول.م.م.

. ش- مقابل المنطقة الصناعية- الضليل

ن بن طالل 0795707114-الملك حسي 

ن عن/ السادة حاتم ومأمون ابراهيم اسماعيل ابو النادي مفوضي   
ً
كة او من يفوضانه خطيا 200124638الشر

كة المركزي للحلويات ذ 7556726المواد الغذائيه كة المركزي للحلويات ذ .م.م.شر حلويات.م.م.شر

اد  -مقابل صيدلية فارمسي ون\ االتوسثر

0795872010

ي المدير العام و السادة طارق دمحم سليم/
 دمحم سليم علي القاضن

ن او منفردين 200092445واحمد دمحم سليم مجتمعي 

7680656المواد الغذائيه

كة المستودعات االردنية  شر

للتجارة العامة

كة المستودعات االردنية  شر

للتجارة العامة

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

خلف السيفوي بجانب - الزرقاء الجديده 

0799213222-جمعية عقربا

كة بكافة االمور المالية/ يكون الممثل والمفوض بالتوقيع عن الشر  

ن من ن ويحق الي اثني  والبنكية واالدارية والقانونية مجتمعي   

200178934االعضاء تفويض اي من صالحياتهم

7761930المواد الغذائيه

كة المشاريــــع السياحيه  شر

(امريكانا)والمطاعم العالميه 

كة المشاريــــع السياحيه  شر

0785005004-36شارع /الزرقاءالجديدهمطاعم(امريكانا)والمطاعم العالميه 

ي منفردا بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/
امجد المفنر  

هاتوقيع دمحم فريد خالد عويضه مجتمعا مع تويــــع/احمد دمحم/وغث   

دمحم ابو زيد او سعيد السيد بكافة االمور االداريه/عاطف دمحم  

هاويحق لهم تفويض الغث  200012441والماليه والقضائيه وغث 

7853230المواد الغذائيه

كة المطاعم االردنية للوجبات  شر

ا هتم.م.الشيعة ذ ن مطاعممطاعم بيثر

اد/الزرقاء -وادي الحجر- االتوسثر

0795203539

ي كافة االمور االدارية والماليه والقانونيه/
ن
ي ف

امجد انور المفنر  

200001391واالخرى



كة المنيا لالغديه7977826المواد الغذائيه كة المنيا لالغديةشر شر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

بجانب صيدليه -شارع شامل-الزرقاء

ن او منفردين بكافة االمور/0798680108-نوفل ن مجتمعي  يكي  200172404الشر

كة 8070627المواد الغذائيه مطاعمالنبع لالسماك(النبع لالسماك)شر

-القنية بجانب سلطة المياه- السخنة

0776813905

ي االمور المالية واالدارية والقضائية السيد/
ن
المفوض بالتوقيع ف  

ي كافة االمور االدارية والمالية والقضائية
ن
200128855عمر علي حمد عبدالرزاق ف

كة النجمه الذهبيه لالعالف8155661المواد الغذائيه كة النجمه الذهبيه لالعالفشر حبوب واعالفشر

-مقابل كازية ابوسيله- الضليل

0795885430

/ ن  تفويض كمال مسلم سليم  وكفاح العمايره منفردين او مجتمعي 

200023398بكافة االمور

كة اوساكا للحلويات8281577المواد الغذائيه كة اوساكا للحلوياتشر ق حلوياتشر 0798916964--مدينة الشر

ي كافة االمور/
ن
ن مفوضا بالتوقيع منفردا ف يكي   يكون اي من الشر

200166557المالية واالدارية والقضائية واالخرى وله تفويض الغث 

ي ونوح ابوفاره8375003المواد الغذائيه
ن
كة اياد الحوران حبوب واعالفالمسميه للزراعة والبيطرةشر

ي االبقار- الضليل -شارع جمعية مرن 

0795998030

ن او/ ي ونوح اسحق ابو فاره مجتمعي 
ن
ن  اياد وائل الحوران يكي  الشر  

200163741منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى

كة باسم ودمحم العامودي8449772المواد الغذائيه كة باسم ودمحم العاموديشر دواجن واسماكشر

عمارة جمال - شارع االمث  شاكر/الزرقاء

ي دخلة- الصالح
ن
0795650754-دكان ف

ن او/ باسم نايف العامودي او دمحم نايف العامودي مجتمعي   

200082212منفردين بكافة االمور

8581391المواد الغذائيه

كة بديعه حنا ابراهيم برهومه  شر

كائها وشر

كة بديعه حنا ابراهيم برهومه  شر

كائها وبات روحيةوشر 0795100006-ش المصفاه/الزرقاء مشر

يكه بديعه حنا ابراهيم برهومه بكافة االمور ويحق لها/  الشر

200014758تفويض الغث  خطيا

8671701المواد الغذائيه

كة برافو لصناعة المكشات  شر

0795024572-36الزرقاء الجديده ش محمصمحمص الشعبوالشوكوالت

 تفويض خميس كاظم مرقة او شعبان مرقة بالتوقيع عل كافة/

كة ومراجعة ي تخص الشر
المعامالت المالية والبنكية واالدارية النر  

كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية والغث  رسمية ومتابعة  

االجراءات الخاصة بذلك والتوقيع عل المعامالت المتعلقة بها  

والتوقيع عل االمور القضائية والقانونية ومراجعة دائرة السث   

كة او من خيص ومتابعة االجراءات الالزمة فقط لغايات الشر والثر  

200151820يفوضونه خطيا

كة بن العميد8780030المواد الغذائيه محمص ومطحنه بن العميدشر

مطاحن بن 

وبــهارات

-36شارع -الزرقاء الجديده 

0776060095

ن السيد باسل عميد عادل الضاهر نائبا للمدير العام تفويض/ عيي   

يك عميد عادل محمود  المدير العام ونائب المدير العام والشر

يك ايمن عميد عادل الضاهر بالتوقيع نيابة عن  الضاهر والشر

ي كافة االمور المالية واالدارية
ن
ن ومنفردين ف كة مجتمعي  الشر  

والقضائية واالخرى ويحق لهم جميعا تفويض الغث  خطيا بكل او  

 بعض صالحياته تفويض السيد صالح عبد المجيد رضوان ابو رمان

ي كافة االمور القضائية وكذلك مراجعة دائرة
ن
كة ف  لتمثيل الشر

200135218ترخيص

كة بيت السكاكر التجاريه8866252المواد الغذائيه كة بيت السكاكر التجاريهشر شر

تجارة المواد 

التموينية

ي التل0ش- الزرقاء 
طلوع -  الشهيد وصفن

0796953006-جبل االمث  حسن

ي كافة االمورالمالية واالدارية/
ن
فادي مازن دمحم ابو صالحه ف  

200127842والقضائيه  وتفويض مازن دمحم حامد ابو صالحه

كة بث  زيت للمطاعم العالميه8961212المواد الغذائيه كة بث  زيت للمطاعم العالميهشر مطاعمشر

اد/الزرقاء -وادي الحجر/ االتوسثر

0795534618

ن او منفردين/ ن مجتمعي  ن واياد صبحي ياسي  جمال احمد ياسي   

بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى او من يفوضانه  

200002876خطيا

9082129المواد الغذائيه

كة تروبيا للمواد الغذائيه  شر

والتموينية

كة تروبيا للمواد الغذائيه  شر

والتموينية

تجارة المواد 

التموينية

ي- الماريوسف - الزرقاء اوي الجنون 
-البثر

0788426688

ن يوسف منفردا بكافة/ تفويض المدير العام السيد عبدهللا  امي   

200185591االمور

كة تيتان لصناعة الحلويات9175442المواد الغذائيه كة تيتان لصناعة الحلوياتشر اد- الزرقاءحلوياتشر 0788068411-االتوسثر

السيد عبدالرحمن حسن درويش منفردا بكافة االمور االداريه/  

200165242والماليه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك

9256519المواد الغذائيه

كة تيسث  يوسف الدعمي  شر

يكه وشر

كة تيسث  يوسف الدعمي  شر

يكه 200090023ظاهر يوسف الدعمي منفردا بكافة االمور /0796602727-الزرقاء شارع االمث  شاكرقصابونوشر

9382260المواد الغذائيه

كة ثمرة التقوى للسكاكر  شر

والمواد الغذائيه

كة ثمرة التقوى للسكاكر والمواد  شر

الغذائيه

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي - عوجان - الزرقاء 
شارع الشهيد وصفن

0798313207-التل

/ ن  انس سليمان عبدالرزاق سدر والسيد غازي هشام غازي صب لي 

ن او منفردين بكافه االمور 200173887مجتمعي 

كاه9444558المواد الغذائيه ار وشر كة جهاد ابوشر محمصبن الهجانشر

-شارع الملك عبدهللا/الزرقاء

0795289959

ار منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه/ جهاد دمحم عبدالفتاح ابوشر  

200052962واالخرى



9581862المواد الغذائيه

كة جواهر االرض لتجارة  شر

كة جواهر االرض لتجارة القهوهالقهوه شر

تجارة المواد 

التموينية

-مثلث الوفاء-شارع االمث  شاكر-الزرقاء

0795916691

ي جريس او نورمان نعمان او بسام جودت بلوله بكافة/  جريس راح 

200180277االمور

9671811المواد الغذائيه

كة حروف اسامينا للمطاعم  شر

السياحية

كة حروف اسامينا للمطاعم  شر

مطاعمالسياحية

اوي-الزرقاء الجديده مكة .ش-البثر

0796685033-36المكرمة 

السيد مهند احمد طاهر غنام منفردا بكافه االمور االدارية/  

200151655والمالية والقضائية واالخرى ويحق له تفويض الغث  خطيا

كة حسان وحسام ابوالفيالت9761197المواد الغذائيه مطاعممركز المحيط لالسماك الطازجهشر

-36.مكه المكرمه0ش /الزرقاء الجديده

0795071677

/ حسان عبدهللا ابو الفيالت او السيد عبدهللا دمحم زين/حسام  

ن بكافة االمور االدارية الدين ابوالفيالت منفردين او مجتمعي   

200006842والماليه والقضائيه واالخرى

9882334المواد الغذائيه

كة حسن عبدالقادر خولي 
شر

كاه وشر

كة حسن عبدالقادر خولي 
شر

كاه 0787709655-جبل طارق/ الزرقاء مطاعموشر

/ السيد حسن عبدالقادر خولي والسيد محمود فرحان المصطفن  

ي كافة االمور ويحق لهم تفويض الغث  خطيا
ن
200183151منفردين ف

9947806المواد الغذائيه

كة خالد وحامد حجازي  شر

يكهم مولحجازي مولوشر

-شارع الملك طالل/الزرقاء

0795983120

ن او منفردين/ حسن حامد حجازي وحامد خليل حجازي محتمعي   

ي كافة االمور االدارية والمالية
ن
200026935ف

يكه10078718المواد الغذائيه كة خلدون السوده وشر بن وشوكوالته خلدونشر

تجارة المواد 

التموينية

ن- الزرقاء -شارع الملك حسي 

0796664052

ي السوده بكافة االمور المالية واالدارية/ يك خلدون عبدالنن 
الشر  

200175469والقضائيه واالخرى ويحق له تفويض الغث 

10118727المواد الغذائيه

كة داود يوسف عمران عمر  شر

كاه وشر

براون /مطاعم الدجاجه البنيه 

0795393233-دوار الحاووز/ الزرقاء مطاعمشكن تكا

صبحيه حمدان مبارك ابوسمره او دمحم داود يوسف عمران/  

ي االمور االداريه
ن
ن ف 200071721منفردين و مجتمعي 

10262936المواد الغذائيه

كة ذيب دمحم ياش الياس ذيب  شر

الساليمه وايمن احمد جادهللا 

الصدوق

كة ذيب دمحم ياش الياس ذيب  شر

الساليمه وايمن احمد جادهللا 

كمسيون خضارالصدوق

ضاحية الثورة العربية - الزرقاء 

ى مخزن - سوق الخضار المركزي/الكث 

0785168122-64رقم 

ايمن احمد جادهللا الصدوق منفردا بكافه االمور االداريه والماليه/  

200098809والقضائيه واالخرى

كة راس الخيمة التجارية10381109المواد الغذائيه كة راس الخيمة التجاريةشر مرطباتشر

-بقرب سوق الخضار- عوجان - -الزرقاء

0780857770200182649

كة ربابعه وعبيدات10478045المواد الغذائيه كة ربابعه وعبيداتشر شر

تجارة المواد 

التموينية

- االقىص0ش- الزرقاء الجديده 

0798422811

ن احسام رياض و سامي فالح و  السيد عال ء/ ن مجتمعي  يكي  الشر  

200172952رياض  منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى

10559762المواد الغذائيه

كة رمضان سيد دمحم سعيد  شر

يكه وشر

كة رمضان سيد دمحم سعيد  شر

يكه دواجن واسماكوشر
طريق بغداد بجوار بنك /االزرق الشمالي

0795766113-االسكان

ي كافة االمور االداريه/
ن
يك رمضان سيد دمحم سعيد منفردا ف الشر  

200102636والماليه والقضائيه واالخرى

10679124المواد الغذائيه

كة روزماري لصناعه وتجاره  شر

ن والتوابل ذ م.م.المكشات والي 

كة روزماري لصناعه وتجاره  شر

ن والتوابل  المكشات والي 

محمص(محمص الكرنك)م.م.ذ

-36ش مكه المكرمة- الزرقاء الجديده

0799888879

 تفويض المدير العام زينب محمودابراهيم السطري منفرظة/

بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى او من تفوضه  

200171085خطيا

كة زيدان العموري واوالده10719287المواد الغذائيه مطاحن السالمشر

مطاحن بن 

اد/ الزرقاء وبــهارات 0795524499-االتوسثر

ن او/ زيدان طالب العموري او سفيان زيدان العموري مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200016000منفردين ف

كة سالي للتسويق10877247المواد الغذائيه
كة سالي للتسويقشر

حلوياتشر

 مقابل مطعم 36الزرقاء الجديده ش 

0799505046-بويايز

ي كافة االمور/
ن
كة ف خلدون سامي سليم منفردا بالتوقيع عن الشر  

200122659الماليه واالداريه والقانونيه

كة سامح مول10952304المواد الغذائيه كة سامح مولشر مولشر

مقابل مدرسة  - 36شارع /الزرقاءالجديده

0799088888-سكينه

عصام خليل محمود حجازي وطارق عصام خليل حجازي/  

ن او من وعبدهللا عصام خليل حجازي منفردين اومجتمعي   

يفوضانه خطيا وليث احمد خرصن او هالل وجهاد دمحم سالم  

200067146التميمي وبدر احمد مسلم الخاليله وانور دمحم سليم التميمي

كاه11081695المواد الغذائيه كة سامر السعايده وشر كاهشر كة سامر السعايده وشر شر

تجارة المواد 

التموينية

-مقابل بلدية الزرقاء- وادي الحجر

0779668515

ي االمور المالية مع االبقاء/
ن
 سامر عودة محمود السعايدة ف

ي كافة االمور االدارية واالخرى
ن
ن ف 200182977مجتمعي 

كاه11155259المواد الغذائيه كة سامر فهد الحموي وشر كاهشر كة سامر فهد الحموي وشر 0787326871-باب الواد-الزرقاء مطاعمشر

يك شامر فهد الحموي منفردا كافة االمور المالية واالدارية/ الشر  

200077991والقضائية

كة سانتا روزا  للماكوالت11278578المواد الغذائيه كة سانتا روزا للماكوالتشر حلوياتشر

-36شارع - الزرقاء الجديده 

0796202071

هاشم احمد الزيودواالء غالب رجب ادريس وديما مجدي خلف/  

كة بكافة االمور المالية ن ومنفردين بالتوقيع عن الشر مجتمعي   

200175623واالدارية ةالقضائية واالخرى  ويحق لهما تفويض الغث 

11361843المواد الغذائيه

ي ورمزي 
ن
كة سداد الحوران شر

يكهالصوالحه ي وشر
ن
احة الحوران ن او منفردين بكافة االمور/0790050796-مثلث الجفر-االزرقمطاعممطعم واسثر كاء مجتمعي  200109837الشر



كة سعيد الساليمه واوالده11420355المواد الغذائيه مخامر موزمخمر موز الساليمهشر

-سوق الخضار المركزي/الزرقاء

0795602378

ن او/ شادي سعيد الساليمه اوسمث  سعيد الساليمه مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200080010منفردين ف

11569982المواد الغذائيه

كة سلة الطيبات للمواد  شر

كة سلة الطيبات للمواد الغذائيةالغذائية 0798045450-فوق البلدية- الهاشمية مولشر

تفويض المدير العام السيد عماد صالح العمري منفردا عن كافة/  

ي كافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى
ن
200143726االمور ف

11678901المواد الغذائيه

ن للمطاعم  كة سوار الياسمي  شر

السياحيه

ن للمطاعم  كة سوار الياسمي  شر

ين مطاعمالسياحيه 0799221922-قريه الكشنة- بث 

 السيد دمحم علي حمدان مفوض بالتوقيع بكافة االمور المالية/

200148717واالداريه والقضائيه واالخرى ومن يفويضه خطيا بذلك

كاه11780420المواد الغذائيه كة سيف احمد وشر كاهشر كة سيف احمد وشر مطاعمشر

- مجمع الكردي بالزا36الزرقاء الجديده 

0787744005

يك سيف دمحم محمود احمد او دمحم محمود علي احمد/ الشر  

ي كافة االمور الماليه والقضائيه واالخري او من
ن
منفردين ف  

200011361يفويضانه بذلك خطيا

11881512المواد الغذائيه

كة شمس المدائن لتجارة  شر

م.م.المواد الغذائية ذ

كة شمس المدائن لتجارة المواد  شر

م.م.الغذائية ذ

تجارة المواد 

ي التل0الزرقاء شالتموينية
0795444414- وصفن

السيد احمد فايز ابراهيم الهرباوي او سعيفان عطا دمحم دار خليل/  

ن او منفردين ي عطا دار خليل مجتمعي 
ن
200184999او هان

كاه11946269المواد الغذائيه كة طالب العموري وشر مطاحن بن النرصشر

مطاحن بن 

اد\الزرقاء وبــهارات 0795685237-االتوسثر

ي العموري منفردين او/ ي العموري او حمد خث  طالب خث   

ي االمور المالية واالدارية والقضائيه
ن
ن  ف 200025070مجتمعي 

كاه12045605المواد الغذائيه كة طاهر ابوعواد وشر البان ومشتقاتهاملك االلبانشر

مقابل -شارع االردن - الغويريه -الزرقاء

0788843101-مكتب سالمه الغويري

ي كافة االمور واالدارية/
ن
يك طاهر علي ابوعواد منفردا ف

 الشر

200080281والقضائية والمالية

12178966المواد الغذائيه

كة ظالل الريان لتجارة المواد  شر

الغذائية

كة ظالل الريان لتجارة المواد  شر

الغذائية

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ه - حي عوجان - الزرقاء شارع االمث 

0795637393-وجدان

ي منفردا بكافة االمور/
ن
ن دمحم فرج الشان السيد سعد الحساني   

200175341االدارية والمالية واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك

12249990المواد الغذائيه

كة عادل صالح دمحم العمري  شر

يكه مولزهره الطيبات للمواد االستهالكيهوشر

-عمر بن الخطاب/الغويريه /الزرقاء

0772152364

يك عادل صالح دمحم العمري منفردا بكافة االمور المالية/ الشر  

200088156واالدارية والقضائية واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك

12373432المواد الغذائيه

كة عالم االمنيات للمواد  شر

كة عالم االمنيات للمواد الغذائيةالغذائية مولشر
ي اوي الجنون 

-شارع الكرامه- البثر

0796235542

دمحم ابراهيم سالم حماد منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه/  

200157029والقضائيه ويحق له تفويض الغث  بكل او جزء مما فوض به

كة عبدالفتاح وفايز سماره12480448المواد الغذائيه كة عبدالفتاح وفايز سمارهشر مطاعمشر

- بهاء الدين0ش/ الزواهره / الزرقاء 

ي كافة االمور/0795069433
ن
ن ومنفردين ف ن مجتمعي  يكي  200180558الشر

12524942المواد الغذائيه

يف مصطفن  كة عثمان شر شر

سالمه واوالده

يف مصطفن  كة عثمان شر شر

بقالةسالمه واوالده

-مقابل نادي الضباط/ ازرقاء 

ي كافة االمور/0796835666
ن
يف مصطفن منفردا ف يك عثمان شر 200027235الشر

12643515المواد الغذائيه

كة عثمان دمحم ابو دخان  شر

كاه محالت ابودخانوشر

تجارة المواد 

التموينية

بجانب مسجد / الملك طالل/الزرقاء

ي 0799992713-آرسن 

احمد دمحم ابودخان اوعثمان دمحم ابودخان او مروان دمحم ابودخان/  

ن ومنفردين او من يفوضانه يك احمد دمحم ابودخان مجتمعي  والشر  

200025854خطيا منفردين

12763039المواد الغذائيه

كة عرموش لالستثمارات  شر

مطاعمماكدونالدزالسياحيه محدودة المسؤوليه

-محطة توتال/الجيش/الزرقاء

0791101307

احمد حلمي وعلي حلمي بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه/  

200004592واالخرى ويحق له تفويض الغث  وحسب السجل المرفق

كاه12881684المواد الغذائيه كة عصام عايد النجار وشر كاهشر كة عصام عايد النجار وشر مطاعمشر

اوي - -الزرقاء الجديده   0ش-حي البثر

0797107102-االقىصي

يك عصام عايد دمحم النجار بكافة االمور االدارية/ تفويض الشر  

والقضائية والقانونية واالخرى منفردا او من يفويضه خطيا و  

ن  وليس منفردين باالمور المالية كاء مجتمعي  200185519تفويض جميع الشر

كة عقربا للتوزيــــع12978665المواد الغذائيه كة عقربا للتوزيــــعشر شر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

-ش الفاروق- حي معصوم - الزرقاء 

0795376171

ن جث  تفويض المدير العام منفردا بالتوقيع/ فراس غالب حسي   

بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضه  

200175970. خطيا بذلك

كة عالء وبــهاء صبيح13049534المواد الغذائيه ابناء صبيح للسكاكرشر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي -عوجان /- الزرقاء
شارع وصفن

-بجانب مصنع السنابل/التل

0795000142

ن او/ عالء دمحم فوزي صبيح او بهاء دمحم فوزي صبيح مجتمعي   

200010880منفردين بكافة االمور او من يفوضانه خطيا

كاه13173400المواد الغذائيه كة عماد ابورحمه وشر كاهشر كة عماد ابورحمه وشر ي- الهاشميهمحمصشر
ر
ف 0786210135-الحي الشر

/ كاء عدنان فايز ن او منفردين- عماد فايز- الشر عمار فايز مجتمعي   

200158746بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى



كة عمر بولص الزعمط13270007المواد الغذائيه بقالةمعامل الزعمط للتقطث شر

-شارع المصفاه-الزرقاء الجديده 

0795584452

/ ن السادة عمر بولص الزعمط او خالد بولص الزعمط مفوضي   

ي كافة االمور االدارية والمالية
ن
كة ف منفردين بالتوقيع عن الشر  

200013061والقضائية واالخرى ومن يفوضانه خطيا اي منهما بهذا الشأن

كة غراس للمواد التموينيه13375692المواد الغذائيه كة غراس للمواد التموينيهشر شر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ن- الزرقاء بوالد مقابل . ش- حي الحسي 

0785695880-مدرسه حسان ثابت

ي عادل الحطاب منفردا بكافة/
ر
المدير العام السيد عادل شوف  

200166203االمور الماليه واالداريه والقضائيه والقانونيه واالخرى

كاه13480563المواد الغذائيه كة غسان سمره وشر كاهشر كة غسان سمره وشر 0775521608-السخنه- الزرقاء مطاعمشر

ي كافة االمور المالية/
ن
ن سمره منفردا ف يك غسان حسي   الشر

200181073واالدارية والقضائية االخرى اومن يفويضه خطيا بذلك

كة فادي سابيال وجاد حدادين13578424المواد الغذائيه كة فادي سابيال وجاد حدادينشر شر

تجارة المواد 

التموينية

- الكرامه0الزرقاء الجديده ش

0798591824

ي االمور االداريه/
ن
ي االمور الماليه اما ف

ن
ن ف ن مجتمعي  يكي  الشر  

200174532والقضائيه واالخري منفردين

كة فادي ودمحم ابوعرار13682128المواد الغذائيه كة فادي ودمحم ابوعرارشر مطاعمشر

ن. ش/ الزرقاء  -الملك حسي 

0787174023

ي كافة االمور او من يفوضه/
ن
ن او منفردين ف ن مجتمعي  يكي   الشر

200180576السيد فادي سعدي ابوعرار خطيا

13775476المواد الغذائيه

اد  كة فاكهة الساليمة لالستث  شر

والتصدير

اد  كة فاكهة الساليمة لالستث  شر

0795602378-الزهور0ش- الزرقاءمخامر موزوالتصدير

شادي سعيد عبدالغفار الساليمه ويحق له تفويض الغث  خطيا/  

200166114بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى

13879875المواد الغذائيه

كة كريمونا للتجارة واالستثمار  شر

م0م0ذ

كة كريمونا للتجارة واالستثمار  شر

م0م0ذ

تجارة المواد 

التموينية

- الكرامة0ش/ الزرقاء الجديدة 

0797777189

ن او/ السيد خالد سامح ارشيد ربابعه وارشيد ربابعه مجتمعي   

ي االمور المالية واالدارية او من يفوضونه خطياوالسيد
ن
منفردين ف  

ي االمور
ن
 انور دمحم سليم العيس والسيد عبدالرحمن ربابعه ف

200172062القضائية والقانونية او من يفوضونه خطيا

13966482المواد الغذائيه

كة كفر الشيخ لتجارة المواد  شر

الغذائيه

كة كفر الشيخ لتجارة المواد  شر

الغذائيه

تجارة المواد 

ي كافة االمور/0779975062- الرئيسي0ش- الضليل التموينية
ن
200129849سيد احمد لبيب سيد احمد القصاص منفردا ف

يكته14067640المواد الغذائيه ي وشر كة لؤي الزعن 
يكتهشر ي وشر كة لؤي الزعن 

مطاعمشر

اد 0ش- الزرقاء  مقابل - االتوسثر

0775754575-السيفوي

ي منفردا بكافة االمور  المالية واالدارية/ يك لؤي يونس الزعن  الشر  

200134206والقضائيه  او من يفوضه خطيا

كة لفيف للتسويق ذ14179696المواد الغذائيه كة لفيف للتسويق ذم.م.شر 0796231980- االسمنت0ش-  الضليل حبوب واعالفم.م.شر

ي كافة/
ن
ن ف  تفويض زكي توفيق بكر و سعيد يونس كريشان مجتمعي 

200154923االمور الماليه واالداريه والقضائيه

يكه14280642المواد الغذائيه ي وشر
ن
كة مؤيد الف نبع الحياة للمواد الغذائيةشر

تجارة المواد 

التموينية

حي االمث  دمحم مجمع انور -الزرقاء

ي بكافة االمور/0797065640-العقرباوي
ن
يك مؤيد نافز ضيف هللا الف 200176796الشر

يكه14380984المواد الغذائيه كة دمحم احمد العمار وشر يكهشر كة دمحم احمد العمار وشر شر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي  -الرئيسي. ش/ االزرق الجنون 

0790976151

/ يك دمحم احمد العمار بكافة االمور ويحق له تفويض الغث  الشر  

200182425خطيا

14459035المواد الغذائيه

كة دمحم حمد صابر جعيدي  شر

كاه وشر

كة دمحم حمد صابر جعيدي  شر

كاه وشر

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي التل/الزرقاء
-الشهيد وصفن

0785472080

/ كاء ثائر حمد صابر جعيدي  عادل/رامي حمد صابر جعيدي/الشر  

دمحم حمد صابر/ عامر حمد صابر جعيدي/ حمد صابر جعيدي  

ن اومنفردين بكافة االمور او من يفوضونه خطيا 200101057جعيدي مجتمعي 

كاه14561324المواد الغذائيه ن وشر كة دمحم هاشيف حسي  كاهشر كة دمحم هاشيف وشر شر

تجارة المواد 

التموينية

شارع - مثلث االسمنت/الضليل

0796801003-االسمنت

/ ن  ن عابدين او دمحم هاشيف حسي  شهيل دمحم سانون/ دمحم حسي   

منفردين بكافة االمور بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه  

200107054واالخرى

كة مصطفن ابو صافيه واوالده14676617المواد الغذائيه كة مصطفن ابو صافيه واوالدهشر مطاعمشر

-شارع الكرامه- الزرقاء الجديده

0799766476

يك مصطفن احمد ابو صافيه منفردا بكافة االمور/ تفويض الشر  

ن عالء مصطفن ابو صافيه وعماد مصطفن ابو يكي  وتفويض اي شر  

ي
ن
صافيه و نادر مصطفن ابوصافيه ومصطفن احمد ابو صافيه ف  

200167616كافة االمور

كة مطاعم الروشه14767998المواد الغذائيه كة مطاعم الروشهشر مطاعمشر

ن-الزرقاء ن -ش الملك حسي  قرب مخث 

ق 0796818791-الشر

/ راتب احمد العجرمي او زامل نجيب العزة او انس راتب العجرمي  

ي كافة االمور
ن
ن ف  غندوره منفردين او مجتمعي 

200136589او دمحم مصطفن

14865869المواد الغذائيه

كة مطاعم لحظه السياحيه  شر

م.م.ذ

كة مطاعم لحظه السياحيه  شر

مطاعمم.م.ذ

- الكرامه0ش- الزرقاء الجديده 

ي كافة المالية واالدارية والقضائيه/0795805579
ن
200126241دمحم نبيل دمحم عربش  منفردا ف

ن14980789المواد الغذائيه كة مطعم القبس الهادي المبي  مطاعمشاورما فحم الجيل الثالثشر

ن  تقاطع شارع -الزرقاء شارع الملك حسي 

-بجانب ابو شيخة للرصافة-بغداد 

0788039763

ي علقم منفردا بكافة االمور ويكون عامر البله/
طارق دمحم حسنن  

ن بكافة االمور ي ووعبدالهادي ابداح مجتمعي 
ر
200181093ورائد القريون



كة مطعم بيت المزيون15079727المواد الغذائيه كة مطعم بيت المزيونشر مطاعمشر

ي - جش الحالبات -الزرقاء 
ر
المخيم االماران

ي 
ن
-(مخيم مريجيب الفهود)االردن

0795459116

/ ن  غسان دمحم عبدالرحمن موىس ودمحم غسان دمحم موىس مجتمعي 

200151827او منفردين بكافة االمور

ي15181417المواد الغذائيه
ر
كة مطعم جابان يشر

ر
كة مطعم جابان مطاعمشر

ق / الزرقاء  -باب المدينة/ مدينة الشر

0790499120

ي كافة االمور ويحق له/
ن
يف الشيخ دمحم ف  السيد ماهر دمحم شر

ي االمور
ن
تفويض الغث  خطيا والسيد عبدالرحمن زهدي اسماعيل ف  

200116330االدارية والقانونية والقضائية وال يحق له تفويض الغث 

15275868المواد الغذائيه

ان  كة مطعم موائد نبع السث  شر

العالميه للماكوالت

ان  كة مطعم موائد نبع السث  شر

مطاعمالعالميه للماكوالت

-36شارع - الزرقاء الجديده

0787398050

ي االمور/
ن
 عالء صبحي جاويش وطارق رسمي سليم ابراهيم ف

ن 200158186القانونيه والماليه والقضائيه واالداريه واخرى منفردين او مجتمعي 

15379158المواد الغذائيه

كة معروف للصناعات  شر

م.م.الغذائيه ذ

كة معروف للصناعات الغذائيه  شر

م.م.ذ

مطاحن بن 

وبــهارات

- 36ش مكه المكرمه - الزرقاء الجديده

0779190090-2مجمع الكردي بالزا 

المدير العام السيد اسماعيل محمود سليمان ابو عوده منفردا/  

بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى ويحق له  

200167160تفويض الغث 

كة مليون للتسويق15481801المواد الغذائيه كة مليون للتسويقشر شر

تجارة المواد 

التموينية

داخل - شارع القدس عربية- السخنه

0795207747-محطة توتال

 عبداللطيف ماجد عبداللطيف مهيار مجتما مع اي واحد من/

ي كافة االمور
ن
كاء ف 200175070الشر

كة مونتيفا للقهوه ذ م م15571171المواد الغذائيه كة مونتيفا للقهوه ذ م مشر شر

تجارة المواد 

التموينية

-36شارع - الزرقاء الجديده

0787100600

ي كافة/
ن
ن دمحم التميمي ف  تفويض المدير العام السيد احمد حسي 

200147799االمور الماليه واالداريه والقضائيه والقانونيه واالخرى

كة نبيل وطالل عيس نرص15678764المواد الغذائيه كة نبيل وطالل عيس نرصشر محطة مياهشر
ي ي- االزرق الجنون 

ن
-مقابل الدفاع المدن

0795206599

ن او منفردين بكافة االمور المالية واالدارية/ ن مجتمعي  يكي  الشر  

200173556والقضائيه واالخرى

كاه15767007المواد الغذائيه ي وشر
كة نور الدين القاضن كاهشر ي وشر

كة نور الدين القاضن مطاعمشر

مقابل مخابز - شارع السعاده-الزرقاء 

ق 0798822113-الشر

/ ي
ي والسيد زياد مفيد القاضن

يك نور الدين زياد مفيد القاضن  الشر

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه
ن
ن او منفردين ف 200131299مجتمعي 

كة هامبورج الدولية للمطاعم15871597المواد الغذائيه كة هامبورج الدولية للمطاعمشر ادمطاعمشر 0799119974-الزرقاء االتوسثر

ن منفردين/ تفويض راشد عبدالمحيد ابو عصبه واحمد كامل شاهي   

ن بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى او مجتمعي   

ن او منفردين  وذلك سواء كانوا مجتمعي 
َ
200115312اومن يفويض خطيا

كة وائل وحسام عدنان محسن15957889المواد الغذائيه كة وائل وحسام عدنان محسنشر شر

تجارة المواد 

التموينية

-حي المصانع/ عوجان/واد العش /الزرقاء 

0785283720

/ ي
ن
ن او منفردين ف  وائلعدنان وحسام عدنان حسن محسن مجتمعي 

200103432كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى

كة وادي السمك16082293المواد الغذائيه كة وادي السمكشر 0795609500-القنيه/ الهاشميه مطاعمشر

ه/  السيد صادق عقله قوقزه والسيد خالد خميس دمحم صث 

ي كافة االمور او من يفوضونه خطيا
ن
ن او منفردين ف 200175147مجتمعي 

16181206المواد الغذائيه

كة وادي عنتاب لتجارة المواد  شر

الغذائية

كة وادي عنتاب لتجارة المواد  شر

الغذائية

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

ي التل- عوجان الشمالي - الزرقاء 
-ش وصفن

0795444414

ن بكافة االمور/ كاء االربعة مجتمعي  ن من الشر تفويض اي اثني   

ي والسيد سفيان دار خليل وتفويض المالية  السيد  احمد الهرباوني  

يك منفرد بكافة االمور االدارية والقضائية واالمور االخرى 200182349اي شر

1629956المواد الغذائيه

كة ورثة احمد ابراهيم دمحم  شر

يوسف

كة ورثة احمد ابراهيم دمحم  شر

يوسف

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

-مقابل المستشفن\شارع الجيش\الزرقاء

0785412721

ي كافة االمور/
ن
ن ف ياش وشاكر احمد ابراهيم منفردين و مجتمعي   

200049089االداريه والماليه والقضائية واالخرى

16365842المواد الغذائيه

كة ورثة خرصن طالب شحاده  شر

0795589591-االمث  شاكر0ش- الزرقاء محمصمطحنة الصفاالعموري

ن او منفردين/ يك جعفر وسمث  خرصن طالب العمري مجتمعي  الشر  

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه
ن
200126217ف

يكه16461718المواد الغذائيه كة وسام رمضان وشر يا للخدمات الزراعيةشر حبوب واعالفزهره بلومث 

مقابل مدرسة - الشارع الرئيسي/الضليل

0796292390-قرب البلديه- رن 

وسام عبدالمنعم رمضان ونضال احمد عبدالحميد منفردين/   

ها 200109395بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه وغث 

16520803المواد الغذائيه

كة يوسف مريش واوالده  شر

التجاريه

مؤسسة مريش لتجاره المواد 

التموينيه

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

دوار مذيب /الجبل االبيض/ الزرقاء

3994620-حداد

ن او/ حازم يوسف عثمان او يوسف عثمان مريش مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200013237منفردين ف

كه احمد ودمحم سالم عمايره16678450المواد الغذائيه كه احمد ودمحم سالم عمايرهشر قصابونشر

ي االبقار- الضليل -جمعية مرن 

0796555715

ن احمد سالم سليم عمايره ودمحم سالم سليم عمايره/ يكي   الشر

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه
ن
ن او منفردين ف مجتمعي   

200150348واالخرى



كه جبال االلب لالعالف ذ16778530المواد الغذائيه كه جبال االلب لالعالف ذم.م.شر حبوب واعالفم.م.شر

كه االصاله- الضليل -بجانب شر

0799046042

/ او نائب المدير العام علي/المدير العام احمد يونس احمد دمحم و  

ن و ن بالتوقيع مجتمعي  او منفردين عن/يوسف احمد دمحم مفوضي   

كة بكافة الصالحيات واالمور الماليه واالداريه والفنية الشر  

ن او من يفوضانه خطيا بذلك/والقضائيه و 200175109او توكيل المحامي 

16878999المواد الغذائيه

صهيب هشام عبدالرحمن ابو 

صحاري للوازم المدخنشمعه

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

 الشهيد 0ش- حي الضباط - الزرقاء 

ي التل
100573693صاحب المؤسسة منفردا/0785165323-وصفن

ن خليف العليمات16982087المواد الغذائيه عايشه حسي 

عايشه العليمات لاللبان واالجبان 

لية ن مهنه مثن

لية  ن صناعات مثن

غذائية

-عوايد.ش/ االسكان / الهاشمية 

100970813صاحب المؤسسة منفردا/0778552841

17057468المواد الغذائيه

عبدالحكيم سعيد عبدالقادر 

باالنقر ة وتنقية مياه الشر ن لفثر محطة مياهالطواحي 

- شارع برشلونه\ جبل طارق \ الزرقاء

ن4مخزن رقم  - مياه الطواحي 

100222113صاحب المؤسسة/0788750140

17171846المواد الغذائيه

عبدالرحمن احمد عبدهللا 

يالمشاقبة
حبوب واعالفمؤسسة مرشد لتجارة المواىسر

الشارع - مقابل مسجد ابوقوطة- الضليل

100000734صاحب المحل منفردا بكافه االمور االدارية والمالية والقضائية/0797700664-الرئيسي

عبدهللا فيصل دمحم مراد17244089المواد الغذائيه

اد  مؤسسة عبدهللا مراد لالستث 

والتصدير

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

بجانب كازية / حي معصوم/الزرقاء

100049170عبدهللا فيصل دمحم مراد او عمر عبدهللا فيصل مراد بكافة االمور/0795444492-الشعب

17365006المواد الغذائيه

ي 
عبدالمجيد خليفه محمود بنن

ن نياسي  ي ياسي 
بقالةبقالة عبدالمجيد بنن

-ش االمث  نايف-الوسط التجاري

100381470صاحب المحل منفردا/0787070540

ي الغويرين17469308المواد الغذائيه
محطة مياهمياه الميسمعبدالمهدي عواد ماضن

ين -مقابل البلدية/الشارع الرئيسي /بث 

ي االمور  االدارية والمالية والقضائية/0777981356
ن
100330239صاحب المؤسسة منفردا ف

ادعدنان انيس دمحم عمر17574490المواد الغذائيه ي لالستث 
ر
ي المعلومان ن- الزرقاء دواجن واسماكالمركز العرن  0785232232-الملك حسي 

/ ي
ن
 صاحب المؤسسة  عدنان عمر او بهان صالح خرصن حسن  ف

100001554االمور االداريه والماليه والقضائيه

قصابونملحمة عدنان الرفاعيعدنان حسن علي الرفاعي17682133المواد الغذائيه

تقاطع الملك - الوسط التجاري/ الزرقاء 

100969343صاحب المؤسسة منفردا/0795998898-فيصل مع االمث  شاكر

100414248صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0788808071- شامل0الزرقاء شمطاعممطعم عدي موىس السياحيعدي عبدهللا بكر موىس17772502المواد الغذائيه

17851657المواد الغذائيه

ن سليمان  عزالدين دمحم امي 

العمايره

محل عزالدين العمايره للمواد 

التموينيه

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

-شارع السلطان عبدالحميد/الزرقاء

0796345729

ي األمور أألدارية والمالية والقضائية  او منذر/
ن
صاحب المؤسسة ف  

ي األمور اإلدارية والمالية والقضائية
ن
100256438كامل حسن نزال ف

مطاعممطعم عزام سلمان السياحيعزام عبدالكريم احمد سلمان17977525المواد الغذائيه

-ش الكرامه- الزرقاء الجديده

0795533535

صاحب المحل او السيد عالء عبدالكريم احمد سلمان بكافة/  

100515461االمور االداريه والماليه والقضائيه

عالء الدين مروان محمود صالح18069816المواد الغذائيه

محل عالء الدين صالح لتجارة 

دواجن واسماكالمجمدات

ه هيا- الزرقاء قرب كازية - ضاحية االمث 

ي االمور االداريه والماليه والقضائيه/0799703552-التوتال
ن
100442332صاحب المحل منفردا ف

يف راشد الحايك18162520المواد الغذائيه علي شر

محطة الحايك لتحلية و تنقية 

محطة مياهالمياه

-ش الجزائر- حي االمث  عبدهللا - الزرقاء 

100352532صاحب المحل منفردا/0776883298-60- رقم العماره

ملحمة علي ابو الخيل لبيع اللحومعلي عبدهللا مناور ابوالخيل18222288المواد الغذائيه

تجارة المواد 

100166706صاحب المؤسسة/0798990230-الهاشميه االسكانالتموينية

علي دمحم فياض الزيود18353208المواد الغذائيه

محل علي الزيود لتجارة الحبوب 

حبوب واعالفوالمواد التموينية

-شارع السلطان عبدالحميد/الزرقاء

100269047صاحب المؤسسة/0777354054

عمر حسن احسان الحشحوش18463585المواد الغذائيه

معمل ابو السعيد عمر المركزي 

حلوياتللحلويات والسكاكر

-جبل طارق شارع برشلونه

100367048صاحب المحل منفردا/0795074567

ي18553289المواد الغذائيه
ن
عمر سليمان دمحم الحاف

ات  ن ه لتجارة تجهث  ن مؤسسة المتمث 

مطاعمالسوبرماركت والمطاعم

ي التل-الخيام/الزرقاء
قرب - شارع وصفن

100261378صاحب المحل منفردا/0788602311-مسجد احمد نوري

مطاعممطعم عمران العليماتعمران عمران دمحم العليمات18671324المواد الغذائيه

-قرب صالة الحلو- الزرقاء الجديده

100458894صاحب المحل منفردا/0795005252



مؤسسة غازي قدومي التجاريةغازي روحي صادق قدومي18773311المواد الغذائيه

تجارة المواد 

0795686650-حي المصانع/الضليلالتموينية

صاحب المؤسسة منفردا او صادق دمحم روحي صاديق او سامر/  

ي االمور االداريه
ن
 عبدالرؤوف حسن قدومي او من يفوضه خطيا ف

100028243والماليه والقضائيه

غسان دمحم محمود اسماعيل18848998المواد الغذائيه

مؤسسة غسان دمحم اسماعيل 

للمواد التموينيه

تجارة المواد 

100231971صاحب المحل منفردا/0796282872-حي رمزي/الزرقاءالتموينية

محطة مياهمياه المجدفؤاد ماجد خليفه المعايطه18973519المواد الغذائيه

تقاطع شارع اميه مع -حي رمزي- الزرقاء

-شارع حمزه بن عبدالمطلب

100050512صاحب المحل منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه/0799857000

دواجن واسماكالناضج لتسويق الدواجنفادي احمد عبدهللا ذياب19054797المواد الغذائيه

ي التل\ الزرقاء
-شارع الشهيد وصفن

0796004442

ي االمور االداريه/
صاحب المؤسسة او زياد احمد عبدهللا ذيابفن  

100010496والماليه والقضائيه

فاطمه صالح عبدالقادر جمعه19182031المواد الغذائيه

مؤسسة حال و هال لتجارة المواد 

التموينية

تجارة المواد 

التموينية

بجانب مركز صحي -الضليل- الزرقاء

ن ابوحبل/0795068686-الضليل الشامل 100933448صاحب المؤسسة او عبدالنارص دمحم حسي 

ن جث 19265079المواد الغذائيه فراس غالب حسي 

 )مؤسسة فراس جث  التجاريه 

مول(العقرباوي مول

ي /مقابل نادي الضباط/الزرقاء
ش وصفن

100384261صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور/0795376171-مقابل نادي الضباط/التل

فيصل نادر فيصل المحتسب19376583المواد الغذائيه

فيصل المحتسب لالجهزة 

عطارة وعطورالكهربائية

شارع الملك -الوسط التجاري-الزرقاء
ن 100512601صاحب المؤسسة بكافة االمور/0799222522-حسي 

وتقاسم عمر دمحم عزام19471165المواد الغذائيه محطة مياهمياه بث 

هه- الزرقاء ن -شارع مراد- حي الثن

100049358صاحب المحل منفردا االداريه والماليه والقضائيه/0788330744

بقالةسوبر ماركت قاسم دمحم عبدالجبارقاسم دمحم قاسم عبدالجبار19573640المواد الغذائيه

مقابل مسجد -ابوالزيغان -الهاشميه
ن ي-المتقيي  -ش ابزالزيغان الغرن 

100491051صاحب المؤسسة منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه/0788029756

ي19678157المواد الغذائيه
ر
كمال حسن علي العنان

ي للتجارة 
ر
مؤسسة كمال العنان

عطارة وعطوروالتعبئة والتغليف

ين - الزرقاء  ين  بجانب مسجد بث  بث 

100556167صاحب المؤسسة منفردا/0797846384-الكبث 

ماجد سعيد عمر ابو خديجه19774664المواد الغذائيه

ي شوب ابو خديجه 
ن
مطعم وكوف

ن- الزرقاء مطاعمالسياحي 100502860صاحب المؤسسة  بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0795521866-الملك حسي 

ق لعمل الحلوياتمازن خالد يوسف الرماح19880909المواد الغذائيه حلوياتمصنع ثمار الشر

بجانب -  مثلث الضليل 0ش - الضليل 

100558750صاحب المنؤسسة منفردا/0791513370-االشارة الضوئية

ي العموري19975431المواد الغذائيه 100515582صاحب المؤسسة منفردا/0787878003-36ش- الزرقاء الجديدةمحمصمحمص ماهر العموريماهر حمد خث 

ماهر اسويد لتجارة الحليبماهر محمود مناع اسويد20075235المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

شارع الثورة - وادي الحجر- الزرقاء

ى 100512586صاحب المحل منفردا/0797034634-العربيه الكث 

مجدي عزات محمود ابو شبانه20164810المواد الغذائيه

محل مجدي ابو شبانه لتجارة 

دواجن واسماكالمجمدات

ي التل- عوجان 
عمان /شارع الشهيد وصفن

100379089صاحب المحل منفردا/0796222122-القديم

دمحم ابوحويله للمكمالت الغذائيهدمحم ابراهيم عبدالبديع ابوحويله20273491المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

-36شارع مكه - الزرقاء الجديده

100489593صاحب المحل منفردا/0792027051

ن دمحم ابو سنينهدمحم احمد صادق ابو سنينه20382448المواد الغذائيه مخابز يدويةمخث 

الملك . ش/ حي االمث  عبدهللا / الزرقاء 

100167392صاحب المؤسسة منفردا/0789011127-غازي

دمحم دخل هللا دمحم العموش20476298المواد الغذائيه

مطعم دمحم دخل هللا العموش 

مطاعمالسياحي

اوي- الزرقاء الجديده قرب مركز - البثر

100451908صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0799707066-ماريوسف ش الكرامه

ن خليل20582028المواد الغذائيه اد والتصديردمحم علي حسي  حبوب واعالفبيت عطاب لالستث 

شارع االسمنت - قرب البلدية- الضليل 

100969683صاحب المؤسسة منفردا/0797451185-القديم

دمحم ابو عواد لتجارة المواد الغذائيةدمحم علي سالم ابو عواد20669039المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

-36الزرقاء الجديدة ش مكة المكرمة 

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0788412215
ن
100432506صاحب المؤسسة منفردا ف

دمحم موىس سليمان ابو خروب20780746المواد الغذائيه

دمحم موىس سليمان ابو خروب 

لتجارة االراجيل ومستلزماتها

اراجيل ولوازم 
ن ين - الزرقاء مدخني  100947777صاحب المؤسسة منفردا/0788280387--بث 

بقالةبقالة دمحم الغويريندمحم نارص رشود الغويرين20878609المواد الغذائيه

-الشارع الرئيسي- الهاشميه

0777365009/ ي االمور  اإلداريــة
ن
100569660القضــائية,المــالية,صــاحب المــؤسسة ف



ي حجازي20974996المواد الغذائيه
ي شوب اضواء النوفره السياحيدمحم نبيل عبدالغنن

ن
ياكوف كفتث 

ي- الزرقاء الجديده اوي الجنون 
شارع - البثر

100498471صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0791517003-الكرامه

21074436المواد الغذائيه

دمحم نور الدين ابراهيم 

خضار وفواكهمؤسسة نور الدين الجعافره للتمورعبدالحميد الجعافره

بجانب مسجد - حي المحرقه- الزرقاء

ي -شارع ابن الرزاز- سالم الكعن 

100499976صاحب المحل منفردا/0788381144

ن غزالمحمود داود عبدالقادر منصور21159660المواد الغذائيه محمصمطاحن عي 

بجانب محالت \الملك طالل\ الزرقاء

ي 100323332صاحب المؤسسة  او احمد العلي عبدالكريم/0799192723-االيون 

محي الدين سمث  دمحم العامودي21268017المواد الغذائيه

مركز محي الدين العامودي للحوم 

دواجن واسماكواالسماك والدواجن

-شارع االمث  شاكر- الزرقاء 

0796155255

ي االمور االدارية/
ن
صاحب المحل او يوسف دمحم صالح العامودي ف  

100419930والمالية والقضائيه

مؤسسة مروان حميدان التجاريهمروان محمود مصطفن حميدان21367755المواد الغذائيه

تجارة المواد 

التموينية

اوي0ش- الزرقاء الجديده  - دوار البثر

100412140صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور  المالية االدارية و القضائيه/0795250807-27عماره رقم 

ن دمحم عقله بطاينه21462677المواد الغذائيه معي 

محطة المسافر لتحلية و تنقية 

محطة مياهالمياه

ي  -ش الرئيسي- االزرق الجنون 

100354170صاحب المحل منفردا/0788732486

مؤسسة كاتاليا للمعسلمنترص مهند صالح عمرو21580058المواد الغذائيه

اراجيل ولوازم 
ن مدخني 

اد - الزرقاء  -حي الجندي- االتوسثر

100466534صاحب المؤسسه منفردا/0789977476

قصابونملحمة نبيل دمحم داودنبيل دمحم محمود داود21624076المواد الغذائيه

-شارع ابوبكر/الغويريه / الزرقاء 

100162249صاحب المحل منفرا/0795318880

محطة مياهمياه رزاننجوى ابراهيم هويمل كريشان21760514المواد الغذائيه

-مقابل مركز امن الهاشمية- الهاشميه

100329119صاحب المحل منفردا/0776474605

بقالةبقالة نضال الظاهرنضال دمحم حسن الظاهر21843281المواد الغذائيه

ن/الزرقاء تقاطع شارع بوالد /حي الحسي 

100180179صاحب المحل منفردا/0786498028-169عماره رقم 

مطاعممطعم هاشم النواس السياحيهاشم اكرم مصطفن النواس21979082المواد الغذائيه

اد- جبل طارق- الزرقاء - ش االتوسثر

0795364035-مقابل الشامي للعيون

صاحب المحل السيد هاشم اكرم مصطفن النواس منفردا بكافة/  

100569921االمور

ن عبدالهادي22054592المواد الغذائيه ي دمحم حسي 
ن
ي عبدالهاديهان

ن
مطاعممطعم هان

دوار /الزرقاء الجديده

اوي رقم /مطاعم نار سناك/26.ش/البثر

0788115835-3العماره 

/ ي
ن
ي كافة االمور او دمحم طراد هزاع الزواهره ف

ن
 صاحب المحل ف

100000057االمور االداريه والقضائيه

بقالةبقالة يحن  االنسيحن  فوزي دمحم االنس22146245المواد الغذائيه

-ش عماد الدين زنكي/حي معصوم/الزرقاء

100206117صاحب المحل  منفردا/0788789141

22277171المواد الغذائيه

ي نارص 
يزيد شعبان عبدالمغنن

اوي الصحيهالدين اوي- الزرقاء محطة مياهمياه البثر 100460369صاحب المؤسسة منفردا/0788816106-حي البثر

ن يحن 22322943المواد الغذائيه يوسف احمد حسي 

محل يوسف احمد للمواد 

التموينيه واالجبان والمكابيس

ي 
ن
تجارة الجملة ف

المواد التموينية

اد. ش.واد الحجر/الزرقاء -االتوسثر

100151618صاحب المؤسسة/3651811

مقىه وبوفيهبوفيه اسكاكايوسف احمد فايز مصطفن22449840المواد الغذائيه

طلعة ابن - حي برخ- ش الجيش/ الزرقاء 

100241415صاحب المحل منفردا/0795162225-سيناء

ن سليم ضبان22533761المواد الغذائيه مرطباتمؤسسة يوسف ضبان للمرطباتيوسف حسي 

بجانب / شارع االمث  شاكر\الزرقاء

100230419صاحب المؤسسة منفردا/0788886287-محالت العالم

يوسف سليم يوسف سلمي22661055المواد الغذائيه

مؤسسة يوسف سلمي لكمسيون 

خضار وفواكهالخضار والفواكه

ضاحية الثورة العربية /الزرقاء

ى داخل السوق المركزي مخزن رقم /الكث 

100339557صاحب المؤسسة منفردا/46-0786375098

ين خضار وفواكهمشاتل يوسف الخوالدهيوسف صالح جريد الخوالده22776920المواد الغذائيه ن العدوان- بث  100540275صاحب المحل منفردا/0777323572-طواحي 

يوسف مؤيد دمحم حمد22854123المواد الغذائيه

محل يوسف حمد لبيع لوازم 

المطاعم

تجارة المواد 

التموينية

صالح الدين \ حي الضباط \ الزرقاء

ي 100275785صاحب المحل منفردا/0795587195-االيون 

يوسف دمحم صالح العامودي22974236المواد الغذائيه

معرض يوسف دمحم العامودي 

دواجن واسماكللتموينات

قرب - شارع الشيخ عبدهللا- الزرقاء

100497586صاحب المحل منفردا/0796895550-مسجد عمر
الكهرباء و 

ونيات ف عامر دمحم دمحم23081691االلكثر يدمركز عامر دمحم للتكييفاشر هه- الزرقاءتكييف وتث  ن يف عامر دمحم دمحم/0799513197-الثن 100067288صاحب المؤسسة او شر



الكهرباء و 

ونيات ي23176021االلكثر ف عبدالرحيم حسن الجعث  اشر

ي لتجارة  ف الجعث  مؤسسه اشر

المكيفات

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

-شارع طاش- حي معصوم - الزرقاء 

100523476صاحب المؤسسه منفردا/0797205455
الكهرباء و 

ونيات ساعات وتصليحهامعرض الساعات السويشيهخليل ابراهيم خليل اسطه2322811االلكثر

-شارع الملك فيصل\الزرقاء

100088149صاحب المحل منفردا/0788328403

الكهرباء و 

ونيات ن فارس مرقه23365771االلكثر رامي حسي 

اد  مؤسسة رامي مرقه لالستث 

والتصدير

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

ن0ش/الزرقاء دخلة بنك -  الملك حسي 

0795330504-سوسيته

صاحب المؤسسة منفرد ابكافة  االمور المالية واالدارية/  

100390282والقضائيه
الكهرباء و 

ونيات معرض العموش للكهرباءزياد جميل حسن العموش23420621االلكثر

ادوات كهربائية 

للتمديدات

-شارع الفاروق- حي معصوم/الزرقاء

100168495صاحب المحل منفردا/0796778352

الكهرباء و 

ونيات كة ابناء صالح محمود ابوالوي23522442االلكثر كة ابناء صالح محمود ابوالويشر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

اد/ الزرقاء  -بجانب فارمسي ون/االتوسثر

0795588809-61عماره رقم 

/ ن و/نادر/دمحم/رائد هشام صالح محمود ابو الوي مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200085873منفردين ف

الكهرباء و 

ونيات 2362119االلكثر

كة ابناء محمود رشيد ابوالوي  شر

التجاريه

كة ابناء محمود رشيد ابوالوي  شر

التجاريه

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

-شارع الملك فيصل/الزرقاء

0799449333

كة بالتوقيع/  السيد موىس محمود رشيد ابوالوي مدير عام الشر

ي كافة االمور
ن
كةف 200110561عن الشر

الكهرباء و 

ونيات كة ابوالوي التجارية23725136االلكثر كة ابوالوي التجاريةشر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

عماره رقم /شارع الملك فيصل/ الزرقاء 

73-0795530487

ي كافة االمور المالية/
ن
يك ايمن غازي محمود ابوالوي منفردا ف الشر  

200042309واالداريه  او من يفوضه خطيا

الكهرباء و 

ونيات 23810353االلكثر

كة اسعد محمود االسعد  شر

كاه كاهوشر كة اسعد محمود االسعد وشر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

مقابل مدرسة / الملك عبدهللا/الزرقاء

-6عماره رقم /الروم الكاثوليك 

ي كافة االمور/0795769101
ن
200036172اسعد محمود احمد منفردا ف

الكهرباء و 

ونيات 23926062االلكثر

كة االردن والخليج للتجاره  شر

ونيات المحدوده كة االردن والخليجالدوليه وااللكثر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

-مقابل البغال/شارع شامل\الزرقاء

200045354دمحم محمود خليل ابوحلتم منفردا/0795513027

الكهرباء و 

ونيات 24081395االلكثر

كة االضاءة الحديثة  شر

للتوريدات الكهربائية

كة االضاءة الحديثة للتوريدات  شر

الكهربائية

ادوات كهربائية 

0797306868-شارع المصفاه- الزرقاء للتمديدات

ي االمور المالية والبنكية واالدارية/
ن
كة ف المفوض بالتوقيع عن الشر  

 والقضائية والقانونية وال خرى السيد محمود حامد والسيد مراد

ن او منفردين 200182144صادق مجتمعي 

الكهرباء و 

ونيات 24179915االلكثر

كة االعتماد الدوليه لتجارة  شر

االجهزة الكهربائية

كة االعتماد الدوليه لتجارة  شر

االجهزة الكهربائية

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

مقابل بنك -مثلث الضليل - الضليل 

يك وليد دمحم الحويطات او من يفوضه خطيا/0775539494-االسكان 200179426الشر

الكهرباء و 

ونيات 2421410االلكثر

ي  كة التفوق التكنولوح  شر

م.م.للصناعات الهندسية ذ 

مجموعة دمحم ابو حلتم 

لالستثمارات

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

0795513027

/ ي االمور/عماد/زياد
ن
ن او منفردين ف اياد دمحم ابو حلتم مجتمعي   

200026075االداريه

الكهرباء و 

ونيات 24378244االلكثر

كة السحابه المتقدمه  شر

العالميه للتجارة

كة السحابه المتقدمه العالميه  شر

للتجارة

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

بجانب سوق - الملك فيصل 0الزرقاء ش

0798890944-البلدية

ي كافة االمور الماليه/
ن
ي ف تفويض المدير العام خالد عصام دمحم شلن   

واالداريه والماليه والقضائيه والقانونيه و االخري منفردا او من  

ي كافة
ن
 يفويضه خطيا وتفويض سعيد دمحم زاهد سعيد حناوي ف

200172017االمور االداريه والقضائيه والقانونيه واالخري والماليه

الكهرباء و 

ونيات كة السمان التجاريه244193االلكثر كة السمان التجاريهشر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

مقابل / شارع الملك فيصل/الزرقاء

0777423210-مسجد عمر

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
دمحم احمد يوسف السمان منفردا ف  

200053701والقضائيه واالخرى

الكهرباء و 

ونيات 24571017االلكثر

كة المتخصصه لتجارة  شر

الكابالت واللوحات الكهربائية

كة المتخصصه لتجارة الكابالت  شر

واللوحات الكهربائيه

تصليح اجهزة 

كهربائية وبيع 

قطعها

-شارع مكه المكرمه- الزرقاء الجديده

0799222743

ن ابراهيم بصبوص/ يكي   السيد عمر سميح عطوان مفوضا من الشر

وعنان ابراهيم عبدالرحمن بكافة االمور  الماليه واالداريه  

200108926والقضائيه واالخرى

الكهرباء و 

ونيات كة المتقدمة لماكنات الخياطة24681030االلكثر كة المتقدمة لماكنات الخياطةشر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

شارع الملك -الوسط التجاري-الزرقاء 

-فيصل مقابل مسجد عمر بن الخطاب

كاء منفردين/0795696186 200181940جميع الشر



الكهرباء و 

ونيات 24757254االلكثر

كة جودات االردن للوكاالت ذ  شر

.م.م.

كة جودات االردن للوكاالت ذ  شر

.م.م.

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

مقابل بوظة - االمث  شاكر\ الزرقاء

-88عماره رقم -كازية ابو احمد- النورس

0796660708/
ً
200093930عامر جودت صالح ضبان منفردا

الكهرباء و 

ونيات 24845659االلكثر

كة حموده محمود صوفان  شر

كاه وشر

كة حموده محمود صوفان  شر

كاه وشر

ادوات كهربائية 

0796917760-شارع الجيش/الزرقاءللتمديدات

جمال محمود صوفان او حموده محمود صوفان او خالد محمود/  

ن او منفردين 200058441صوفان مجتمعي 
الكهرباء و 

ونيات 24972271االلكثر

كة خالد دخل هللا قفيشه  شر

يكه وشر

كة خالد دخل هللا قفيشه  شر

يكه وشر

ادوات كهربائية 

للتمديدات

مقابل المستشفن - الجيش. ش- الزرقاء

0798181049-العسكري

يك خالد دخل هللا منفردا بكافة االمور المالية واالدارية/ الشر  

200125160والقضائية واالخرى

الكهرباء و 

ونيات 2506466االلكثر

كة خرصن مرشد اسماعيل  شر

0795230970-شارع بغداد/الزرقاءساعات وتصليحهامحل السنجالوي للساعاتمالكيه واخوانه

خرصن مرشد مالكيه او زهث  مرشد مالكيه او فايز مرشد مالكيه او/  

ن او منفردين بكافة االمور االداريه فتحي اسماعيل عبدهللا مجتمعي   

200073282والماليه والقضائيه واالخرى

الكهرباء و 

ونيات 25138983االلكثر

كة خليل القواسمي وطارق  شر

مؤسسة الجدع والحلوقواريق

تصليح اجهزة 

كهربائية وبيع 

قطعها

-مقابل االوقاف/ الجيش/الزرقاء

0795221906

خليل عزالدين القواسمي او طارق يوسف دمحم قواريق منفردين و/  

ن بكافة االمور 200025452مجتمعي 

الكهرباء و 

ونيات كاه25258037االلكثر كة زياد العموش وشر كاهشر كة زياد العموش وشر شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

اد\ الزرقاء مقابل جمعية عمر / االتوسثر

يه  ي/ بن الخطاب الخث 
-طابق ارضن

0796778352

بشار زياد جميل حسن العموش او زياد جميل حسن العموش او/  

ي كافة االمور االداريه والماليه
ن
طارق جميل العموش منفردا ف  

200013388والقضائيه واالخرى

الكهرباء و 

ونيات كاه25380663االلكثر ن وشر كة صب لي  كاهشر ن وشر كة صب لي  شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن 0787788119-036ش/الزرقاء الجديدة المثن

ن بكافة االمور او من يفوضانه او/ كاء مجتمعي  ن من الشر يكي   اي شر

 يوكالنه خطيا بذلك وتفويض السيد احمد عدنان صبيح القواسمي
ن ي الدوائر وتفويض السيد هشام غازي ذيب صب لي 

ن
كة ف  عن الشر

200181691منفردا بكافة االمور المالية واالدارية
الكهرباء و 

ونيات ي وخالد قفيشه25472270االلكثر
ر
كة صدف الشاج لالنارهشر

ادوات كهربائية 

0785905800-االمث  شاكر. ش- الزرقاءللتمديدات

ن او منفردين/ ي قفيشه مجتمعي 
ر
ن خالد قفيشه وصدف يكي   الشر

200062984بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية واالخرى

الكهرباء و 

ونيات كاه25545751االلكثر كة عبدالشكور ادريس وشر ي والخليليشر
محالت البورينن

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

ن/ الزرقاء  عماره رقم /شارع الملك حسي 

85-0788973909

عبدالشكور محمود ادريس او دمحم مفلح سلمان النجار او يوسف/  

ن او منفردين 200027262مفلح سلمان النجار مجتمعي 
الكهرباء و 

ونيات كة علي حسن ابوهمام واوالده25655608االلكثر
كة علي حسن ابوهمام واوالدهشر

شر

ادوات كهربائية 

للتمديدات

ين/الزرقاء -حي الزواهرة طريق بث 

200021709علي حسن ابوهمام منفردا بكافة االمور/0799919595
الكهرباء و 

ونيات 25741116االلكثر

كة دمحم احمد دمحم ابوعيد  شر

كاه كاهوشر كة دمحم ابوعيد وشر شر

ادوات كهربائية 

0795547520-المصفاة/ الزرقاء للتمديدات

ن او / دمحم احمد دمحم ابوعيد و ماهر دمحم احمد ابوعيد مجتمعي   

ي كافة االمور المالية واالدارية و القضائيه
ن
200027457منفردين ف

الكهرباء و 

ونيات 2581031االلكثر

كة دمحم النجار واخوانه  شر

كة دمحم النجار واخوانه التجاريهالتجاريه شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن 0795660505-شارع االمث  شاكر/الزرقاءالمثن

/ ن دمحم مفلح سلمان النجار و يوسف مفلح سلمان النجار مجتمعي   

200027263اومنفردين بكافة االمور او من يفوضه خطيا

الكهرباء و 

ونيات كاه25911878االلكثر ي وشر
ر
بان كة مصطفن الشر يشر كهرباء جوهرة السهم الذهن 

ادوات كهربائية 

للتمديدات

اد\الزرقاء -عمارة السيفوي- االتوسثر

0795576553-48عماره رقم 

/ ي
ر
بان ي او نبيل دمحم الشر

ر
بان ي ودمحم مصطفن دمحم الشر

ر
بان ف الشر اشر  

ي
ر
بان ي او منذر دمحم الشر

ر
بان ي او زياد دمحم الشر

ر
بان او بركات جوده الشر  

ن او ي مجتمعي 
ر
بان ي او ايمن مصطفن الشر

ر
بان او جودات فيصل الشر  

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200014077منفردين ف

الكهرباء و 

ونيات ي واخوانه26051506االلكثر
ر
بان ي الشر

ر
كة نجان ي واخوانهشر

ر
بان ي الشر

ر
كة نجان شر

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن ن او منفردين /0795343250-شارع االمث  نايف/الزرقاءالمثن ي مجتمعي 
ر
بان ي او تامر زهث  الشر

ر
بان ي زهث  الشر

ر
200066173نجان

الكهرباء و 

ونيات 26181942االلكثر

كة نسائم الزرقاء النظمه  شر

التكييف الحديثة

كة نسائم الزرقاء النظمه  شر

التكييف الحديثة ذ م م

ادوات كهربائية 

هةللتمديدات ن 0795300515-الزرقاء حي الثن

ف عبد الرحيم/ السيد محمود زكي محمود جادو واليسد اشر  

ي كافة االمور
ن
ن ف ي مجتمعي  200183331حسن الجعث 

الكهرباء و 

ونيات 26278443االلكثر

عبدالرحمن هشام عبدالسالم 

القطاونه

مؤسسة عبدالرحمن القطاونة 

الكهربائيه لحلول الطاقة

ادوات كهربائية 

للتمديدات

شارع عماد الدين - حي معصوم - الزرقاء 

100564432صاحب المؤسسه منفردا/0795154126-زنكي

الكهرباء و 

ونيات عدنان ابراهيم دمحم هندي26368657االلكثر

مؤسسة عدنان هندي الدولية 

اد والتصدير لالستث 

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

-شارع الملك طالل- الزرقاء 

100429051صاحب المحل منفردا باالمور الماليه والقضائية واالدارية/0795526299



الكهرباء و 

ونيات علي دمحم يوسف سعد26448527االلكثر

مؤسسة مدار النجوم لالجهزه 

الكهربائية

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

-89عماره رقم /شارع الجيش/ الزرقاء 

100027452صاحب المؤسسة/0796666203
الكهرباء و 

ونيات المؤسسة المثاليه لقطع الكهربائيهعمار حسن مصطفن سالم26549032االلكثر

ادوات كهربائية 

للتمديدات

طه/ عوجان  ي التل/ مثلث الشر
-وصفن

100224812صاحب المؤسسة/0795518263

الكهرباء و 

ونيات فايز عامر احمد جث 26619235االلكثر

مؤسسة القدس لتجارة قطع 

الثالجات والغساالت

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن 0795222833-شارع باب الواد/ الزرقاء المثن

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100267094واالخرى
الكهرباء و 

ونيات مؤسسة عامر للكهرباءكامل داود عبدهللا غريب2679431االلكثر

ادوات كهربائية 

للتمديدات

ن/ الزرقاء -شارع الملك حسي 

100230645كامل داود عبدهللا غريب بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/0777178627
الكهرباء و 

ونيات محل الضوء االبيض للكهرباءكمال ذيب سويلم عماري2687527االلكثر

ادوات كهربائية 

ن/ الزرقاء للتمديدات 3986742-شارع الملك حسي 

 كمال ذيب سويلم عماري بكافة االمور االداريه والماليه/

100088647والقضائيه واالخرى

الكهرباء و 

ونيات  علي العموش26970810االلكثر
ن دمحم حسي 

مؤسسة دمحم العموش للوازم 

التمديدات الكهربائية

ادوات كهربائية 

للتمديدات

يف \ ش- حي االمث  دمحم-الزرقاء  الشر

-117بناية التالوي رقم -نارص 

ي االمور االداريه والماليه والقضائيه/0795060577
ن
100453021صاحب المؤسسة منفردا ف

الكهرباء و 

ونيات ن27038392االلكثر دمحم نضال نارص نمر شاهي 

ن لتصليح  مؤسسة دمحم شاهي 

االجهزه الكهربائيه والخلويه

تصليح اجهزة 

كهربائية وبيع 

قطعها

ن/الزرقاء خلف مجمع - شارع الملك حسي 

مقابل السهل /السفريات الداخلي
100126906صاحب المؤسسة/0795937779-االخرصن

الكهرباء و 

ونيات محمود دمحم محمود صوفان2711163االلكثر

معرض محمود صوفان لالجهزة 

الكهربائية

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن المثن

بجانب استديو / شارع الجيش/الزرقاء

0796917760-عامر

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
محمود دمحم صوفان منفردا ف  

100161045واالخرى

الكهرباء و 

ونيات وسيم جمال محمود ابوالوي27262614االلكثر

مؤسسة وسيم ابوالوي لتجارة 

االجهزه الكهربائيه

االجهزة الكهربائية 

لية ولوازمها ن اد/الزرقاءالمثن 0795666117-االتوسثر

صاحب المحل منفردا بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه/  

100353416واالخرى
الصحه واالدويه 

مؤسسة العنقاء للتسويق التجارياحمد جودت دمحم منصور27349564ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ين قرب مدرسة مرحب 0ش-مرحب-بث 

100239386صاحب المؤسسة/0795617285-االساسية
الصحه واالدويه 

مؤسسة احمد العقايله للهدايااحمد رمضان عبدهللا العقايله27447711ومستلزماتها

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ن/ الزرقاء  -شارع الملك حسي 

100218253صاحب المؤسسة احمد رمضان عبدهللا العقايله/0799741316
الصحه واالدويه 

احمد سالم فالح الزيود27571221ومستلزماتها

ات  ن مؤسسة انوار المنارات لتجهث 

ولوازم طب االسنان

مهن طبية 

ات ومختث 

شارع مكه - الزرقاء الجديده - الزرقاء 

0796493479-36المكرمه 

/ ي
ن
ي كافة االمور او محمود احمد سالم الزيود ف

ن
 صاحب المؤسسة ف

100451881االمور االداريه والماليه والقضائيه
الصحه واالدويه 

صوفان للهدايااحمد دمحم محمود صوفان2769151ومستلزماتها

اكسسوارات ومواد 

تجميل

نفس مبنن /شارع الجيش/الزرقاء 

0789010095-الكنيسه القديمه

احمد دمحم محمود صوفان بكافة االمور االداريه والماليه/  

100091087والقضائيه

الصحه واالدويه 

27735654ومستلزماتها

كه العربيه الطبيه المحدوده  الشر

مستشفنمستشفن قرص شبيبالمسؤوليه

عماره رقم /شارع الملك فيصل\الزرقاء

151-0796677682

تفويض فاروق عارف خليل ابو حويــــج مفوضا باالدارة والتوقيع/  

ي كافة االمور المالية االدارية والقضائيه وتوكيل
ن
كة ف عن الشر  

ي االمور االخري
ن
ن ف 200012703المحامي 

الصحه واالدويه 

اياد حسن مصطفن النداف27881155ومستلزماتها

مؤسسة اياد حسن مصطفن 

النداف لتجارة النظارات الطبية 

نظاراتوالشمسية

 قرب سامح 36 0ش- الزرقاء الجديده 

100329747صاحب المؤسسة منفردا/0799161000-مول

الصحه واالدويه 

ي خلف المشاقبه27980155ومستلزماتها
ن
بالل هان

مؤسسة بالل المشاقبه 

ات والمستلزمات  للمستحرصن

الطبيه

اكسسوارات ومواد 

ي- الهاشميه تجميل
ر
ف 100938524صاحب المحجل منفردا/0799912588-الحي الشر

الصحه واالدويه 

مستودعات ادويةمستودع ادويه بيت المقدستيسث  موىس ابراهيم عامر28067560ومستلزماتها

اوي - الزرقاء  اوي-شارع الكرامه- البثر -البثر

100175502صاحب المحل منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/0795530743

الصحه واالدويه 

مؤسسة جودى المحتسبجودى فوزي جودة المحتسب28153307ومستلزماتها

اكسسوارات ومواد 

تجميل

شارع الملك \الوسط التجاري \الزرقاء 
ن شارع - دخلة الضمان االجتماعي- حسي 

ن 100045342صاحب المؤسسة/0795776200-السعاده دخلة الرصافي 
الصحه واالدويه 

مستودع زهران لالدويه البيطريهحسام شكري العامودي2828288ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ه البلدية- الزرقاء ن -قرب منثر

100020532صاحب المحل منفردا/0776717942



الصحه واالدويه 

ن دمحم العقله االحمد28325879ومستلزماتها ن دمحم العقله االحمدحسي  محل حسي 

اكسسوارات ومواد 

تجميل

-شارع االمث  شاكر\ الزرقاء

100162040صاحب المؤسسة/0795873252
الصحه واالدويه 

28470026ومستلزماتها

خلدون دمحم جهاد فوزي 

المحتسب

محل خلدون المحتسب 

لالكسسوارات ومواد التجميل

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ن دخلة - الزرقاء شارع الملك حسي 
ن 100445577صاحب المحل منفردا/0797159742-الرصافي 

الصحه واالدويه 

خليل ابراهيم سالمه ابومعيلش28515938ومستلزماتها

محل خليل ابومعليش للمنظفات 

منظفات كيماويةالكيماويه

بجانب /شارع االمث  شاكر/الزرقاء

ي القديم
0796802008-حلويات القاضن

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100163436واالخرى
الصحه واالدويه 

ي28672660ومستلزماتها
ن
ي التجاريهرائد عزت دمحم الكسوان

ن
مؤسسة رائد الكسوان

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ي التل
ي وصفن

ر
ف -الزرقاء عوجان الشر

100476216صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0796580088
الصحه واالدويه 

يزكريا فرج ارشود الغويرين28779884ومستلزماتها ي الطن 
 
مختث  الحل النهان

مهن طبية 

ات ومختث 

-شارع الكرامه- الزرقاء الجديده 

100568577صاحب المؤسسه منفردا/0781948309
الصحه واالدويه 

مستودعات ادويةمستودع ادوية الذروهساجده دمحم احمد الحاج دمحم28867182ومستلزماتها

/ 36 مكه المكرمه 0ش- الزرقاء الجديده 

0786828240-مجمع قواديس

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه او/
ن
صاحبة المؤسسه  ف  

100293329من تفوضه خطيا
الصحه واالدويه 

ات التيسث  للتحاليل الطبيةسليمان تيسث  حسن سليمان28961694ومستلزماتها مختث 

مهن طبية 

ات 100331531صاحب المحل منفردا/0799926900-36ش /الزرقاء الجديدةومختث 

الصحه واالدويه 

كة ابناء نصوح سعيد الكيالي29072649ومستلزماتها
كة ابناء نصوح سعيد الكياليشر

شر

اكسسوارات ومواد 

065536553-36ش - الزرقاء الجديده تجميل

/ كة دمحم سمث  الكيالي و طارق نصوح الكيالي مدير عام الشر  

ن بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية منفردين او مجتمعي   

والقانونية واالخرى والي منهما تفويض الغث  خطيا باي من هذه  

200004634االمور

الصحه واالدويه 

ي29141192ومستلزماتها
ن
كة ابوعاضي واللوبان مؤسسة هضاب لالدويه البيطريهشر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-حوض االمث  نايف- شارع مراد/الزرقاء

0795577751-101عماره رقم 

ي كافة االمور المالية او من يفوضانة خطيا/
ن
يكان مجتمعان ف  الشر

كان ي االمور االدارية القضائية واالخري الشر
ن
ن وف بذلك مجتمعي   

منفردان او مجتمعان او من يقوضانة خطيا بذلك مجتمعان او  

200023920منفردان

الصحه واالدويه 

كاه29228760ومستلزماتها ي وشر
ر
كة احمد الدسوف شر

مؤسسة المرجان االحمر لمواد 

التجميل

اكسسوارات ومواد 

تجميل

بالقرب من - شارع االمث  دمحم \ الزرقاء

0795888710-مستشفن حبايبه

/ ي
ر
ي زهث  دمحم الدسوف

ر
ي وسمث  دمحم الدسوف

ر
 احمد دمحم الدسوف

يك من ي االمور االدارية والقضائية واالخري اي شر
ن
ن  ف مجتمعي   

ي التفويض منفردا
ن
200052264المذكورين ف

الصحه واالدويه 

29379618ومستلزماتها

كة افضل واحد لالكسسوارات  شر

م.م.ذ

كة افضل واحد لالكسسوارات  شر

م.م.ذ

اكسسوارات ومواد 

تجميل

 93 عمارة رقم 36 0ش- الزرقاء الجديده 

0795497422-الزرقاء

كة ابراهيم محمود دمحم صالح/  يكون المفوض بالتوقيع عن الشر

ن او بكافة  االمور والسيد علي محمود صالح منفردين او مجتمعي   

200161297الماليه واالداريه لقانونيه او من يفوضانه خطيا منهم

الصحه واالدويه 

29451115ومستلزماتها

ي لالستثمار 
ن
كة االتحاد االردن شر

ي ذ
ن
م.م.الزراعي والحيوان

ي لالستثمار الزراعي 
ن
االتحاد االردن

ي
ن
والحيوان

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-الشارع الرئيسي/قرص الحالبات/الضليل 

ي والسيد عبدالرحمن خليل/0788777963
ن
200024372السيد عمر احمد حوران

الصحه واالدويه 

29581887ومستلزماتها

كة التطوير واالبتكار العلمية  شر

للتجارة العالمية

كة التطوير واالبتكار العلمية  شر

للتجارة العالمية

مهن طبية 

ات 0790383665-المنطقة الحرة الزرقاءومختث 

ي االمور الماليه واالدارية واالخرى/
ن
السيد عبد الحليم حسن نوبه ف  

ي كافة االمور
ن
السيد/و السيد ابراهيم عبد الحليم دمحم نوبه  ف  

ي كافة االمور
ن
300004905ابراهيم عبد الحليم دمحم نوبه منفردا ف

الصحه واالدويه 

كة التفر لالدويه البيطريه29681467ومستلزماتها مستودع اجياد لالدويه البيطريهشر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ي- الزرقاء
ن
- شارع الملك عبدهللا الثان

0796864070-بجانب بن السالم

ي كافة/
ن
كه ف  دمحم عبد القادر عطيه غانم مفوض بالتوقيع عن الشر

200184769االمور االداريه والماليه واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك

الصحه واالدويه 

29779520ومستلزماتها

كة الزرقاء االول الدوائية  شر

كة الزرقاء االول الدوائية ذم.م.ذ صيدليةم.م.شر

اوي - الزرقاء الجديده  --البثر

0786044444

كة السيد صالح مهيب صالح الحصان و دمحم/  مفوض عن الشر

ي كافة االمور الماليه والقانونيه والقضائيه
ن
ي ف

 ابراهيم المشوحن

200162838واالخري من يفويضه بذلك خطيا
الصحه واالدويه 

29880675ومستلزماتها

ي لالشعه  كة السهم الذهن 
شر

التشخيصيه

ي لالشعه  كة السهم الذهن 
شر

التشخيصيه

مهن طبية 

ات ومختث 

مجمع -عبدالمنعم رياض - ش- الزرقاء 

ي 0797007365-الزعن 

 تفويض المدير العام السيد بالل حمدان دمحم حسن مدير عام/

200171817بكافة االمور المالية واالداريه والضائيه

الصحه واالدويه 

29944003ومستلزماتها

ي للخدمات 
ن
ق االدن كة الشر شر

يه الطبيه ذات المسؤوليه  المخث 

المحدودة

يه  مجموعة االستشارات المخث 

االردنيه

مهن طبية 

ات ومختث 

ن/ الزرقاء  عمارة / شارع الملك حسي 

0796662619-السعاده

ن من اعضاء الهيئه المديرين و هم حسيب صهيون او منار/ اي اثني   

ي/نشات دحابره/اغا النمر او صفوان قاقيش 200003332شبلي غان 



الصحه واالدويه 

30080476ومستلزماتها

كة الصحيحة لمستلزمات  شر

م0م0التجميل ذ

كة الصحيحة لمستلزمات  شر

م0م0التجميل ذ

اكسسوارات ومواد 

اوي / الزرقاء الجديدة تجميل -36 0ش/ البثر

تفويض السيد اياد رشيد ابراهيم سماره منفردا باالمور المالية/  

ن وتفويض الغث   0والقضائية واالدارية واالخرى وتوكيل المحامي   

ي االمور
ن
ي منفردا ف

ن
 تفويض السيد خالد ابراهيم يوسف الطعان

ي الخروف
ي راضن

االدارية والقضائية وتفويض السيد ايمن حسنن  

200119425منفردا باالمور االدارية والقضائية

الصحه واالدويه 

30168579ومستلزماتها

كة الفردوس العلمية لالدوية  شر

والمستلزمات الطبية

كة الفردوس العلمية لالدوية  شر

والمستلزمات الطبية

مهن طبية 

ات 0779257377-المنطقة الحرة-الزرقاءومختث 

المدير العام صهيب اياد رشيد بكافة االمور الماليه والقضائية/  

والقانونيه واالدارية  واالخرى او من يفوضه خطياالسادة عمر اياد  

كة ن بالتوقيع عن الشر رشيد وعلي اياد رشيد منفردين او مجتمعي   

بكافة االمور الماليه والقضائية والقانونيه واالدارية  

واالخرىوتفويض المحامي دمحم عبدهللا بكافة االمور االدارية  

كة 300001713والقانونيه وتوقيع العقود نيابة عن الشر

الصحه واالدويه 

30279424ومستلزماتها

ات الطبيه  كة الفيحاء للمختث  شر

م.م.ذ

ات الطبيه  كة الفيحاء للمختث  شر

م.م.ذ

مهن طبية 

ات ومختث 

ن مجمع طارق سنثر- الزرقاء  -الملك حسي 

0797896180

 يكون المدير العام مفوضا بالتوقيع عل االمور الماليه والقانونيه/

200014659واالداريه واالخري وله الحق بتفويض الغث  بذلك خطيا

الصحه واالدويه 

30369315ومستلزماتها

ات  كة المتكافئة للمختث  شر

ات الطبيهالطبيه كة المتكافئة للمختث  شر

مهن طبية 

ات ومختث 

اد - الزرقاء -بجانب السيفوي- االتوسثر

0795428186

ي االمور الماليه واالداريه وامور الخصومه/
ن
كة ف  يوقع عن الشر

ن من السادة التالية اسمائهم بحيث ن اي اثني  القضائية مجتمعي   

ي الفئة
ن
يكون التوقيع االول من احمد االشخاص المبينه اسمائهم ف  

ي من (صفوان قاقيش-منار النش-حسيب صهيون)أ 
ن
والتوقيع الثان  

ي-نشأت دحابره)احد االشخاص من الفئة ب  ي اغان  تفويض (شلن   

ي جميع التعاقدات خارج المملكة
ن
200138569السيد حسيب صهيون بالتوقيع ف

الصحه واالدويه 

يون العرب30478657ومستلزماتها كة المخث  يون العربشر كة المخث  شر

مهن طبية 

ات ومختث 

-ش مكة- الزرقاء الجديدة- الزرقاء 

0795503327

كة  (1/ عميد نايف عبد النور/ الدكتور )تفويض مدير عام الشر  

ي كافة األمور (عبد النور
ن
 ف
ً
كة منفردا صالحية التوقيع عن الشر  

اإلدارية والقضائية والقانونية والتعاقدية واألمور األخرى المتعلقة  

ي كافة الدعاوى
ن
ن ف كة بما فيها توكيل المحامي  بأعمال الشر  

واإلجراءات القانونية والقضائية واإلدارية , وذلك فيما يخص  

ه (داخل األردن)التعاقدات الداخلية  , ويحق له أن يفوض عنه غث   
ً
200006256خطيا

الصحه واالدويه 

30568080ومستلزماتها

فة لتجارة  كة المزرعة المحثر شر

م.م.المعدات الزراعية ذ

فة لتجارة  كة المزرعة المحثر شر

م.م.المعدات الزراعية ذ

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-ش االسمنت االبيض-الضليل

0790114353

صالح شاكر عبدالنارص النارص مفوضا بكافة االمور وتفويض/  

 ساهد سعدات يعقوب ابراهيم مراجعة كافة الدوائر الحكومية ال

عل سبيل الحرص لمراجعه وزاره الصناعة والتجاره ودائرة  

يبه الدخل والمبيعات ووزاره الزراعه والضمان الجمارك ودائره رصن  

200137099االجتماعي وكل ما لها اختصاص من الدوائر الحكوميه

الصحه واالدويه 

30682153ومستلزماتها

كة المزرعة لالدوية البيطرية  شر

وة الحيوانية وتنمية الثر

كة المزرعة لالدوية البيطرية  شر

وة الحيوانية وتنمية الثر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-االسمنت االبيض. ش/ الضليل 

0790838424

ن السيد اسامه دمحم محمود كساب والسيد رامي جميل/ يكي   الشر

ي كافة االمور او من
ن
ن ف سليمان الغرابات منفردين او مجتمعي   

200187078يفوضونه خطيا
الصحه واالدويه 

30781702ومستلزماتها

كة الوسيط للمنظفات ومواد  شر

التجميل

كة الوسيط للمنظفات ومواد  شر

منظفات كيماويةالتجميل

ي التل- عوجان - الزرقاء 
-شارع وصفن

0795239949

يك عزت امجد/ ي والشر
ن
 المدير العام عالء امجد عزت الكسوان

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف ي مجتمعي 

ن
200185307عزت الكسوان

الصحه واالدويه 

ا لتجارة النظارات30880844ومستلزماتها كة بالمث  ا لتجارة النظاراتشر كة بالمث  نظاراتشر

ي -  باب الواد 0ش-الزرقاء  مجمع كان 

0785773935-التجاري

يكون المدير العام السيد كرم الهالل منفردا بكافة االمور االدارية/  

200182000والماليه والقضائية واية االمور اخري

الصحه واالدويه 

كة بكر واحمد جادهللا30949562ومستلزماتها مستودع السنابل لالدويه البيطريهشر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

. ش- مثلث االسمنت االبيض/الضليل

ي
ن
يك بكر دمحم جادهللا منفردا بكافه االمور/0787242224-الملك عبدهللا الثان 200062683الشر

الصحه واالدويه 

31046441ومستلزماتها

كة جبل الزيتون الطبيه ذات  شر

اد/الزرقاءمستشفنمستشفن جبل الزيتونالمسؤوليه المحدوده 0795050257-االتوسثر

ن او/  علي يوسف علي صالح اوعبدالعزيز دمحم علي صالح مجتمعي 

200045274منفردين



الصحه واالدويه 

يكه31179336ومستلزماتها كة خالد داود وشر شر

العالميه المسانده للخدمات 

البيطريه

مهن طبية 

ات ومختث 

قرب - ش االسمنت االبيض - الضليل 

0795008854-سوبر ماركت االصدقاء

ي كافة/
ن
ن او من يفوض كل منهما االخر خطيا ف ن مجتمعي  يكي   الشر

200177238االمور الماليه واالخري

الصحه واالدويه 

يكه31259910ومستلزماتها كة رامي عبابنه وشر
المدثر للبيطره والتجارهشر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

بجانب جامع - مثلث االسمنت/الضليل
-باتجاه منصنع االسمنت- المصطفن

ي كافة االمور/0795176935
ن
يك رامي عوض عبابنه منفردا ف

200102920الشر
الصحه واالدويه 

كاه31378980ومستلزماتها كة رمزي الخريشه وشر صيدليةصيدليه االشهشر

-36ش مكه المكرمة - الزرقاء الجديده

0797519922

يك رمزي شيحان حمد الخريشه منفردا بكافة االمور االدارية/ الشر  

200130697والماليه والقضائيه واالخرى

الصحه واالدويه 

كة سيال الزراعيه31473673ومستلزماتها كة سيال الزراعيهشر شر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

طريق االسمنت - الضليل - الزرقاء 

يدي /االبيض  -13136الرمز الث 

0796936341

تفويض السيد نزاز علي طه منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه/  

200159334والقضائيه واالخرى وله الحق توكيل الغث  بكل او بعض ما وكل به
الصحه واالدويه 

31575545ومستلزماتها

كة شاهر حلمي الساليمه  شر

كائه وشر

كة شاهر حلمي الساليمه  شر

كائه كاء منفردين بكافة االمور/0795711985-الحاج مراد. ش- الزرقاءنظاراتوشر 200165793الشر
الصحه واالدويه 

31661132ومستلزماتها

ي 
ن
كة صالح محمود الكسوان شر

يكته وشر

ي 
ن
كة صالح محمود الكسوان شر

يكته وشر

مهن طبية 

ات ومختث 

ن/الزرقاء -الدور االول/الملك حسي 

0796651414

ي منفردا بكافة االمور االدارية/
ن
يك صالح محمود الكسوان  الشر

200099946والماليه والقضائيه واالخرى
الصحه واالدويه 

كة صيدلية بالي31781845ومستلزماتها
كة صيدلية باليشر

صيدليةشر

اوي - الزرقاء الجديده -شارع الفالتر- البثر

ي كافة االمور/0795108020
ن
200172145السيد ماهر خميس بالي منفردا ف

الصحه واالدويه 

31873427ومستلزماتها

كة عالم الوكاالت لمواد  شر

كة عالم الوكاالت لمواد التجميلالتجميل شر

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ن- الزرقاء -شارع الملك حسي 

0799999588

 السيد مهند بسام مصباح المحتسب بكافه االمور الماليه/

200157590واالداريه والقضائيه واالخرى وتفويض االخرين

الصحه واالدويه 

كاه31961142ومستلزماتها كة عبدالعزيز مسعود وشر كاهشر كة عبدالعزيز مسعود وشر شر

مهن طبية 

ات ومختث 

ن/الزرقاء الطابق االول من - الملك حسي 

ن مع ش. ش عبدالمنعم . الملك حسي 

0799088414-44عماره رقم -رياض

يك عبدالعزيز حسن مسعود منفردا او من يفوضه خطيا/  الشر

200026780بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى
الصحه واالدويه 

32081968ومستلزماتها

ي 
ن
كة غراسيا لالنتاج الحيوان شر

ي
ر
والنبان

ي 
ن
كة غراسيا لالنتاج الحيوان شر

ي
ر
والنبان

مواد زراعية 

0791118070-مثلث المصانع- الضليل وعالجات بيطرية

/ ن السيد دمحم خالد مراد والسيد جمال دمحم سعيد خزعل مجتمعي   

200184902او منفردين بكافة االمور او من يفوضانه خطيا
الصحه واالدويه 

كة غسان صالح واحمد صالح32149745ومستلزماتها اءشر ين/الزرقاءمستودعات ادويةمستودع ادوية الخث  0795057779-بث 

احمد غسان عبدالرحمن صالح او غسان احمد عبدالرحمن صالح/  

ن او منفردين 200101408مجتمعي 
الصحه واالدويه 

كة فخري عطيه وابناءه32227028ومستلزماتها نظاراتاوبتكوس الجوهرهشر

ن/الزرقاء مقابل مجمع /شارع الملك حسي 

0795261099-الشفيس

/ ن فخري عادل يوسف عطا وعصام فخري يوسف عطا مجتمعي   

ي كافة االمور
ن
200027054ومنفردين ف

الصحه واالدويه 

يكه32363353ومستلزماتها كة فراس عبابنة وشر مركز ابيال للتلقيح الصناعي واالدويهشر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ي االبقار/الضليل مثلث - جمعية مرن 

ي كافة االمور/0795176935-االسمنت االبيض
ن
يك رامي عوض سالم عبابنه منفردا ف

200116693الشر

الصحه واالدويه 

32481278ومستلزماتها

كة كشمث  لتجارة  شر

ات التجميل مستحرصن

ات  كة كشمث  لتجارة مستحرصن شر

التجميل

اكسسوارات ومواد 

تجميل

-شارع الكرامه- الزرقاء الجديده 

0795007338

/ ن ي كافه االمور وتوكيل المحامي 
ن
 تفويض السيد علي عبدالرحمن ف

كما يحق له تفويض الغث  باي من الصالحيات. واي امور اخرى   

تفويض السيد صايل بدر موىس والسيد حسن.الممنوحه له   

ي كافه االمور تفويض السيد صايل بدر موىس
ن
 عبدالكريم منفردا ف

ي كافه االمور الماليه واالداريه
ن
ن ف والسيد حسن عبدالكري مجتمعي   

خيص وتحويل والتنازل وقبول التنازل والرهن والتسجيب والثر  

كه 200148108صفه االستعمال لجميع سيارات الشر

الصحه واالدويه 

كة المار للكيماويات ذ32563152ومستلزماتها كة المار للكيماويات ذم.م.شر منظفات كيماويةم.م.شر

-عماره حواتمه-36ش /الزرقاء الجديدة

0797255725

ي منفردا بكافة االمور المالية/
ن
تفويض السيد دمحم باسم عزت كيالن  

و االدارية و القضائية و القانونية و االموال المنقولة و الغث  منقولة  

200107778. و االمور االخرى او من يفوضة خطيا بذلك

الصحه واالدويه 

كة محمود ومعتصم دمحم خلف32638612ومستلزماتها كة محمود ومعتصم دمحم خلفشر شر

اكسسوارات ومواد 

تجميل

سوق /شارع الملك عبدهللا / الزرقاء 

0795989616-السمان التجاري

عمران دمحم محمود خلف او محمود دمحم محمود خلف او/  

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف معتصم دمحم محمود خلف مجتمعي   

200048860المالية واالدارية والقضائيه واالخري
الصحه واالدويه 

32753616ومستلزماتها

كة مختث  العدسات البرصية  شر

االردن

كة مختث  العدسات البرصية  شر

االردن

مهن طبية 

ات كه بكافة االمور/0777353102-شارع شامل/الزرقاءومختث  200074690جورج فؤاد جورج صادق بالتوقيع عن الشر
الصحه واالدويه 

32860025ومستلزماتها

كة مراد العويوي ودمحم ابو  شر

عرقوب

كة مراد العويوي ودمحم ابو  شر

منظفات كيماويةعرقوب

ى/الزرقاء -ضاحية الثوره العربيه الكث 

ي كافة االمور/0795373099
ن
ن منفردين ف يكي  200101973الشر



الصحه واالدويه 

32950841ومستلزماتها

كة مستشفن الحكمه الحديث  شر

ذ م م

كة مستشفن الحكمه الحديث ذ  شر

مستشفنم م

اد/ الزرقاء  -طريق االوتسثر

0788285973

ن السيد رائد فوزي حامد منصور/  قد وردنا محرصن يفيد تعيي 

كه والساده\ مديرا اداريا مفوض بتوقيع عن القضايا االداريه للشر  

كة باالمور االدارية والماليه عبدالهادي ن بالتوقيع عن الشر المفوضي   
ن 200000204حامد نارص منصور واحمد ابراهيم الياس يرفاس مجتمعي 

الصحه واالدويه 

ق33078749ومستلزماتها كة مستودع ادوية الث  قشر كة مستودع ادويه الث  مستودعات ادويةشر

ش - دوا حي معصوم- الزرقاء الجديدة

ف 0792840161-عبدالحميد شر

 تفويض المدير العام الدكتور بسام دمحم عبدالفتاح ابوالسعود/

بكافه االمور الماليه واالداريه والقانونيه والقضائيه منفردا او من  

200176146يفوضه المدير العام خطيا

الصحه واالدويه 

33173125ومستلزماتها

كة مستودع ادوية التوافر  شر

الحيوي

كة مستودع ادوية التوافر  شر

مستودعات ادويةالحيوي

بجانب  -16الزرقاء الجديدة شارع -الزرقاء

0797909099-محالت هيثم العمله

اياد اسكندر لطيف اسكندر بكافة االمور الماليه واالداريه/  

200155615والقضائيه والقانونيه واالخرى

الصحه واالدويه 

كة مستودع ادوية ليان ذ 33266514ومستلزماتها كة مستودع ادوية ليان ذ .م.م.شر مستودعات ادوية.م.م.شر

ى- الزرقاء  - ضاحية الثورة العربية الكث 

اء 0795546141-عمارة الواحه الخرصن

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
منث  موىس ابراهيم عامر منفرداف  

200097512والقضائيه
الصحه واالدويه 

33369456ومستلزماتها

ن العرقسوىسي  كة مهند تحسي  شر

يكته وشر

ن العرقسوىسي  كة مهند تحسي  شر

يكته وشر

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ن- الزرقاء مجمع - شارع الملك حسي 

0787500200-الحكيم التجاري

ي كافة االمور/
ن
ن زكريا العرقسوىسي منفردا ف يك مهند تحسي   الشر

200139909الماليه واالدارية والقضائيه واالخرى
الصحه واالدويه 

كة ورثة احسان عزمي فراح33480142ومستلزماتها
الزنبقة الدولية التجاريةشر

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ي0ش/ الضليل 
ن
- الملك عبدهللا الثان

ن عمر وخالد منفردين بكافة االمور/0796100928 يكي  200179918الشر

الصحه واالدويه 

33536104ومستلزماتها

كة ورثة عبدالحميد ابراهيم  شر

وكالة ابوشقره التجاريهابوشقره

اكسسوارات ومواد 

تجميل

-بجانب البلدية- شارع باب الواد/الزرقاء

0795200409

رائد عبدالحميد ابراهيم ابو شقره ورامي عبدالحميد ابراهيم ابو/  

ن ومنفردين بكافة االمور او من يفوضانه خطيا  شقره مجتمعي 

يك خطيا بذلك 200093684بذلك او من يفوضه كل شر
الصحه واالدويه 

كاه33620459ومستلزماتها كة يونس دودين وشر نظاراتمركز السعاده للبرصياتشر

ن/الزرقاء بجانب /شارع الملك حسي 

0795671774-مكتبة الريبو

ي كافة االمور االداريه/
ن
 يونس يوسف سالمه دودين منفردا ف

200008206والماليه والقضائية واالخرى
الصحه واالدويه 

ك33751926ومستلزماتها شهناز دمحم توفيق الثر

ك لالجهزه الطبيه  مركز الثر

والسمعيه

مهن طبية 

ات ومختث 

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

100255456صاحب المؤسسة/0786760044
الصحه واالدويه 

صالح شتيوي خدام المشاقبه33860315ومستلزماتها

اد  مؤسسة صالح المشاقبه لالستث 

منظفات كيماويةوالتصدير

مجمع /مثلث الحالبات/الضليل 

100325844صاحب المؤسسة بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه/0777710959-ابوقوطة
الصحه واالدويه 

وخ33947007ومستلزماتها وخ لمواد التجميلعادل صالح الدين داود نث  مؤسسة عادل نث 

اكسسوارات ومواد 

تجميل

-شارع الملك طالل/الزرقاء

100213100صاحب المحل منفردا/0795545211

الصحه واالدويه 

34068908ومستلزماتها

عبدالرحمن موىس دمحم ابو 

مؤسسة ابو معيلش التجاريةمعيلش

اكسسوارات ومواد 

تجميل

طة العسكريه -عوجان  قرب مثلث الشر

ي التل0ش
100424305صاحب المؤسسة منفردا/0788372495- وصفن

الصحه واالدويه 

34179201ومستلزماتها

عبدالرحمن موىس دمحم ابو 

معيلش

مؤسسة الهواء اللطيف لالدوات 

ليه ن 100527272صاحب المؤسسه منفردا/0788372495-36الزرقاء الجديده شارع منظفات كيماويةالمثن
الصحه واالدويه 

مستودع اجياد لالدويه البيطريهعبدالقادر عطيه قدوره غانم34268356ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ي\ش- الزرقاء 
ن
-الملك عبدهللا الثان

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0795620600
ن
100251053صاحب المؤسسة منفردا ف

الصحه واالدويه 

عبدالقادر عطيه قدوره غانم3435940ومستلزماتها

مؤسسة عبدالقادر غانم للزراعه 

والتجاره

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-مجمع الملك عبدهللا\الزرقاء

0795620600

عبدالقادر عطيه قدوره غانم دمحم عبد القادر عطيه قدوره بكافة/  

100168537االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى
الصحه واالدويه 

منظفات كيماويةمؤسسة الهاشمية للمنظفاتعدي سليمان حمد العموش34480028ومستلزماتها

ي/ الهاشمية / الزرقاء 
-قرب المركز االمنن

100927630صاحب المؤسسة او فاتن علي دمحم العموش/0798632634
الصحه واالدويه 

34528763ومستلزماتها

عصام حمد دمحم ابو خرصن 

مؤسسة  المرجان التجاريهبشارات

اكسسوارات ومواد 

100150908صاحب المحل منفردا/0795108107-شارع االمث  دمحم\ الزرقاءتجميل
الصحه واالدويه 

ات الطبيهفادي احمد طاهر جرارعه34656410ومستلزماتها ن ليان للتجهث 

مهن طبية 

ات ومختث 

-الشارع الرئيسي/ الهاشميه - الزرقاء 

100280580صاحب المؤسسة/0795727247
الصحه واالدويه 

مستودع حداد لالدويه البيطريهفيصل شكري رضوان حداد34716509ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-مثلث االسمنت االبيض/ الضليل 

100074457صاحب المحل منفردا/0796668472
الصحه واالدويه 

ات الطبيهلطفن خليل عوده الزين348500ومستلزماتها ن المملكه للتجهث 

مهن طبية 

ات 0777888555-شارع باب الواد\الزرقاءومختث 

ي خليل/
ي خليل الزين او جهاد لطفن

صاحب المؤسسه او ايمن لطفن  

ي خليل الزين
100535796الزين او عمر لطفن



الصحه واالدويه 

مستودعات ادويةمستودع ادوية المدارليندا احمد منصور دمحم خطيب34955006ومستلزماتها

هه\ الزرقاء ن -ميسلون0ش/ حي الثن

0788840138

ليندا احمد منصور دمحم خطيب او شي دمحم ابراهيم عوده بكافة/  

100050622االمور

الصحه واالدويه 

مستودعات ادويةمستودع ادوية ديباجماهر محمود احمد عامر35058179ومستلزماتها

شارع /دوار حي معصوم / الزرقاء

ف ن/ عبدالحميد شر -تحت صالة الياسمي 

100305493ماهر محمود احمد عامر او منث  موىس ابراهيم عامر بكافة االمور/0797300331
الصحه واالدويه 

دمحم حسان سليمان برهم35156110ومستلزماتها

مؤسسة اشواق للمستلزمات 

الطبية

مهن طبية 

ات ومختث 

مقابل المؤسسة -الجيش \ الزرقاء

100053217صاحب المحل منفردا/0796300320-العسكرية
الصحه واالدويه 

ؤاد- الزرقاءمنظفات كيماويةالكردي لتجارة المنظفاتدمحم خليل دمحم الكردي35281725ومستلزماتها 100960964صاحب المؤسسة او ابراهيم خليل دمحم الكردي/0788102599-شارع االتوسثر
الصحه واالدويه 

مزن للقرطاسيه والهدايادمحم سعيد محمود الشجراوي35368206ومستلزماتها

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ى - الزرقاء  -ضاحية الثوره العربيه الكث 

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0776156004-الثوره العربيه\ش
ن
100421521صاحب المؤسسة منفردا ف

الصحه واالدويه 

ن-ش-الزرقاء صيدليةصيدلية الزرقاء الحديثةدمحم عطيه حرب الخطيب35464767ومستلزماتها ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0799014806-الملك حسي 
ن
100165644صاحب المؤسسة ف

الصحه واالدويه 

ي محمود35568869ومستلزماتها
مؤسسة حصان البحر التجاريةدمحم غسان حسنن

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ين  الشارع الرئيسي  مقابل المركز -بث 

ي
100431102صاحب المؤسسة منفردا الماليه والقضائية واالدارية/0796324995-االمنن

الصحه واالدويه 

ن صالح35671119ومستلزماتها مؤسسة دمحم فريد صالح التجاريهدمحم فريد حسي 

اكسسوارات ومواد 

تجميل

شامل قرب مسجد . ش- الزرقاء

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه/078516700-عبدالرحمن بن عوف
ن
100456077صاحب المؤسسة ف

الصحه واالدويه 

الجانب االخرصن للمبيدات الزراعية"سيد احمد"دمحم فواز عبدالعزيز35770307ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-بجانب مياه ذكرى\شومر \حي الزواهرة

100447400صاحب المؤسسة بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0785731269
الصحه واالدويه 

محمود عادل عبدهللا نارص35866794ومستلزماتها

مستودع زهرة المدائن لالدويه 

البيطريه

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

 0ش- مثلث االسمنت االبيض - الضليل 

100357864صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور/0795352770-الجيش
الصحه واالدويه 

مؤسسة محمود الخرصن التجاريةمحمود علي محمود الخرصن35967962ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

- صالح الدين0الضليل ش- الزرقاء 

100419187صاحب المؤسسة منفراد بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه/0796444569
الصحه واالدويه 

مستودع الجواد لالدوية البيطريهمحمود علي محمود الخرصن36074084ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

ي- الضليل
ن
-شارع الملك عبدهللا الثان

100325738صاحب المحل منفردا/0796444569
الصحه واالدويه 

ي دوله36161107ومستلزماتها
ن
محمود دمحم هان

محل محمود دوله للعطور 

ات التجميل ومستحرصن

اكسسوارات ومواد 

تجميل

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

100339454صاحب المحل منفردا/0796977532
الصحه واالدويه 

36262619ومستلزماتها

ات الحجاوي الطبيه ذ  مختث 

ق الطبيه ذ.م.م. ات الشر كة مختث  م.م.شر

مهن طبية 

ات ومختث 

ين -الزواهره-الزرقاء  دوار  )- شارع بث 

0777069772-(الخميس 

ن الحجاوي بكافه االمور االداريه/ ن عبدالرحمن حسي   حسي 

200082577والماليه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا
الصحه واالدويه 

مؤسسة موريس النث  التجاريهموريس عوده سليم النث 36349933ومستلزماتها

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية

-مثلث االسمنت االبيض/ الضليل 

100169013صاحب المحل منفردا او من يفوضه خطيا/0795522384
الصحه واالدويه 

نهله يوسف يونس خنفر36474984ومستلزماتها

مؤسسة ساندرا الفنيه للوازم 

يه المخث 

مهن طبية 

ات ومختث 

ي- الضليل
ن
-شارع الملك عبدهللا الثان

0795523745

ي االمور/
ن
صاحب المحل نهله خنفر او علي محمود عوض الخرصن ف  

100034475االداريه والماليه والقضائيه
الصحه واالدويه 

نظاراتنظارات القدسهيا نايف توفيق جابر36517659ومستلزماتها

ن/الزرقاء قرب /شارع الملك حسي 
ن 0796816727-صيدلية فلسطي 

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
هيا نايف توفيق جابر ف  

100164442واالخرى
الصحه واالدويه 

مركز ريفال للمستهلكات الطبيةهيثم عدنان محمود زهران36682317ومستلزماتها

مهن طبية 

ات ومختث 

-16 القادسية 0ش- الزرقاء الجديده

100261818صاحب المؤسسة منفردا/0796163545
الصحه واالدويه 

وسام عبدالمنعم محمود رمضان36763299ومستلزماتها

مؤسسة الوسام لالدويه البيطريه 

والتلقيح الصناعي

مواد زراعية 

100356015صاحب المؤسسه منفردا/0796292390-مثلث المصانع/الضليلوعالجات بيطرية
الصحه واالدويه 

ن احمد الفقيه36879572ومستلزماتها يحن  حسي 

مؤسسة يحن  الفقيه لالنتاج 

الزراعي

مواد زراعية 

وعالجات بيطرية
ي بالقرب من مصنع / الحالبات الغرن 

100925625صاحب المؤسسة او خليل دمحم خليل الكردي/0796624414-طيبه
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

36944119المعلومات

كة االردنية لخدمات  الشر

مساهمه /الهواتف المتنقله

كة فاست لينكخاصه شر

هواتف خلوية 

/0795433022-شارع باب الواد\الزرقاءومستلزماتها كه/السيد عبدالمالك جابر 200012924مدير عام الشر
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

النقطة المستقبلية للوازم الكمبيوترانس دمحم عبدالفتاح ابو ريا37077583المعلومات

اجهزة كمبيوتر 

نت وتوابعها وانثر

شاكر-الزرقاء  -جوده سنثر-االمث 

100549954صاحب المؤسسة منفردا/0786010857



اتصاالت 

وتكنولوجيا 

انور محمود دمحم علي جادو37111877المعلومات

محل انور جادو لبيع االدوات 

المكتبيه

اجهزة كمبيوتر 

نت 0795303230-شارع بغداد\الزرقاءوتوابعها وانثر

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
انور محمود دمحم علي جادو ف  

100163825والقضائية واالخرى
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

مؤسسة الفداوي للعناية بالهاتفجهاد مازن حافظ الفداوي37277431المعلومات

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

-بجانب صفوة االسالمي- الوسط التجاري

100547756صاحب المحل منفردا/0796909098
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

داود دمحم فرج خرصن مقبل37380224المعلومات

ق لالعمال الفنيه  طيف الشر

والتجاريه

اجهزة كمبيوتر 

نت وتوابعها وانثر

شارع عماد الدين - حي معصوم - الزرقاء 

100926871صاحب المؤسسه منفردا/0780727042-زنكي

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

كة اكسفورد لالتصاالت37482218المعلومات كة اكسفورد لالتصاالتشر 0799610000-36ش - الزرقاء الجديده اتصاالت ولوازمهاشر

ي االمور الماليه لتصبح  /
ن
كه ف ن بالتوقيع عن الشر ليث: المفوضي   

ن او احمد محمود الفرارجه غالب وحيد عبد هللا جويحان مجتمعي   

ي االمور
ن
كه ف  من يفوضانه خطيا يكون المفوض بالتوقيع عن الشر

اض من البنوك ن واالقثر االدارية والقضائية وتوكيل المحامي   

والكفالة واية امور اخرى ليث احمد محمود الفرارجه او من  

اء وبيع ي شر
ن
كة ف  يفوضه خطيا يكون المفوض بالتوقيع عن الشر

ن كه لدى دوائر ترخيص السواقي   المركبات الخاصة باسم الشر

200023737والمركبات المختصه غالب وحيد عبد هللا جويحان

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

37580122المعلومات

كة االتصال الناعم لبيع  شر

وتوزيــــع البطاقات الخلويه

كة االتصال الناعم لبيع وتوزيــــع  شر

البطاقات الخلويه

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

-ضاحية االمث  هيا- الزرقاء 

0797355542

يكون المدير العام اياد عادل دمحم ابو خجيل مفوضا بالتوقيع عن/  

كة منفردا االمور الماليه والقضائيه واالداريه وله الحق الشر  

200158446بتفويض من يشاء بكل او جزء من صالحيات المنوطه به خطيا
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

37646499المعلومات

كة االتصاالت االردنيه  شر

االتصاالت االردنيهالمساهمه العامه المحدوده

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

ي التل/حي االمث  دمحم- الزرقاء 
-شارع وصفن

200011159السيد شبيب فرح عماري والسيد دمحم ابو حمور/0777377339
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

37745451المعلومات

اء االردنية لالتصاالت  كة البثر شر

MOBILCOMموبايلكم  المتنقلة

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

ي منفردا بكافة االمور/0777375328
ن
200012366ميشيل مونزان

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

37880259المعلومات

ن لتجارة  كة البديل الم سي  شر

االجهزة الخلوية

ن لتجارة  كة البديل الم سي  شر

االجهزة الخلوية

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

الوسط -شارع باب الواد - الزرقاء 

200149920عصام كامل احمد كرامه او حسام كرامة بكافة االمور/0796151729-التجاري
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

كة الخطوط السبعه للخلويات37977164المعلومات كة الخطوط السبعه للخلوياتشر شر

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

-شارع الجيش قرب بنك االسكان-الضليل 

0795711711

ي دمحم ابراهيم القدىسي بكافة/
ن
 تفويض المدير العام السيد هان

االمور الماليه واالداريه والقضائيه والقانونيه او اي امور اخري او  

200155493من يفوضانه خطيا

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

38064489المعلومات

ي لخدمات  كة الخليج العرن 
شر

االتصاالت

ي لخدمات  كة الخليج العرن 
شر

اتصاالت ولوازمهااالتصاالت

مجمع كردي  / 36ش - الزرقاء الجديده 

0777300059-27عمارة رقم - بالزا

فاروق عارف العارف منفردا بكافه االمور االداريه والماليه/  

ن من اعضاء هيئه اي اثني  والقضائيه واالخرى وله تفويض الغث   
ن ن بكافه االمور االداريه/ منن/ فاروق/ المديرينامي  روحي  مجتمعي   

200063405والماليه والقضائيه واالخرى

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

38169996المعلومات

كة الرابط الشيــــع لتجارة  شر

االجهزه الخلوية

كة الرابط الشيــــع لتجارة  شر

االجهزه الخلوية

هواتف خلوية 

0791025191-ش مكة- الزرقاء الجديدةومستلزماتها

ي او من/
ر
غون  علي دمحم سالم ابوعدس و دمحم جودت عايش الث 

ي كافة االمور االدارية والمالية والقضائية
ن
ي ف

ن
يفوضانه خطيا ف  

 واالخرى وتفويض بشار ابراهيم كمال كمال باالمور االدارية

200140935والقضائية فقط
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

كة الرؤيا االردنية لالتصاالت38279786المعلومات كة الرؤيا االردنية لالتصاالتشر اتصاالت ولوازمهاشر

-قرب دوار معصوم-حي مععصوم -الزرقاء

200009627سليمان غازي البلبيسي او سالمه فايز سالمه القماز بكافة االمور/0796775262
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

38382265المعلومات

كيب الخدمات  وق لثر كة الشر شر

الرقميه

كيب الخدمات  وق لثر كة الشر شر

الرقميه

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

بجانب  / 36. ش/ الزرقاء الجديدة 

0778111111-العالونه

 تفويض السيد مازن دمحم جدعان والسيد ليث سمث  السمهوري/

ن  او من يفوضونه خطيا 200100782مجتمعي 



اتصاالت 

وتكنولوجيا 

38471903المعلومات

كة الضوء الساطع للبث  شر

ي واالذاعي
 
الفضان

ي 
 
كة الضوء الساطع للبث الفضان شر

ونيةواالذاعي مواقع الكثر

اد- الزرقاء جامعة - طرق الشام- االتوسثر

0777777711-الزرقاء الخاصه

ه ومحمود محمود/  السيد اسامه محمود عبدالرزاق ابو شعث 

ه وعلي دمحم علي حرببكافة االمور المالية عبدالرزاق ابوشعث   

واالدارية والقضائية واالخرى امام الجهات الرسمية وغث  الرسمية  

200145904او من يفوضه خطيا
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

كة امنيه للهواتف المتنقله38577126المعلومات كة امنيه للهواتف المتنقلهشر شر

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

-شارع الكرامه- الزرقاء الجديده 

200026296حسب سجل التجاري/0788880990
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

38654159المعلومات

كة بسمه فوزي اسعيفان  شر

وعروبه فوزي

كة بسمه فوزي اسعيفان  شر

وعروبه فوزي

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

/ عمارة صويص /االمث  شاكر\ الزرقاء

0797248718-بجانب صيدلية الشعب

ن او/ بسمه فوزي اسعيفان او عروبه فوزي اسعيفان مجتمعي   

200029542منفردين
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

38764210المعلومات

كة  ي)شر اي لالتصاالت .ىسي.ن 

(االردن/والتكنولوجيا المتطوره

كة  ي)شر اي لالتصاالت .ىسي.ن 

(االردن/والتكنولوجيا المتطوره

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

كة زين/باب الواد- الزرقاء  -مقابل شر

053934901

/. سعيد لبيب بكافه االمور االداريه والماليه/ السيد لبيب سعيد  

200026523والقضائيه واالخرى ويحق لهم تفويض الغث 
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

كاه38847889المعلومات كة زياد البغال وشر الرايات العربيه لالستثمارشر

هواتف خلوية 

ن/الزرقاءومستلزماتها 3963001-شارع الملك حسي 

/ ن البغال وريم  ن او"  دمحم بسام"زياد ياسي  الشويكي مجتمعي   

ي كافة االمور او من يفوضانه خطيا بذلك
ن
200015436منفردين ف

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

يكه38955550المعلومات كة زياد البغال وشر الرايات العربيه لالستثمارشر

هواتف خلوية 

ن\ الزرقاء ومستلزماتها 3963002-الملك حسي 

ن عبدالوهاب البغال/  ريم دمحم بسام عبدالعزيز الشوبكي وزياد ياسي 

ن او منفردين بكافة االمور او من يفوضونه خطيا 200022884مجتمعي 
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

يكه39053416المعلومات كة عبدهللا حماد وشر يكهشر كة عبدهللا حماد وشر شر

اجهزة كمبيوتر 

نت وتوابعها وانثر

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

ن منفردين بكافة االمور/0788060984 يكي  200012455الشر

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

يكه39171838المعلومات كة دمحم البخيت وشر يكهشر كة دمحم البخيت وشر شر

هواتف خلوية 

ومستلزماتها

- السعاده تقاطع باب الواد0الزرقاء ش

0785018516

ي بكافه االمور االدارية/
ن
يك دمحم عارف سليمان البخيت ف الشر  

والمالية والقضائية واالخرى ويحق له تفويض الغث  من االشخاص  

ن وتفويض السيد فارس عبدالجليل الشياب منفردا بكافه والمحامي   

االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى ورهن او فك رهن  

اء المركبات ورهنها وفك رهنها ي وبيع وشر
العقارات واالراضن  

كة 200004768العائدة للشر
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

 علي ابومعيلش39270363المعلومات
مؤسسة علي ابومعيلش للكمبيوترعلي مصطفن

اجهزة كمبيوتر 

نت وتوابعها وانثر

-شارع السلطان عبدالحميد- الزرقاء

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0795774817
ن
100448941صاحب المؤسسة ف

اتصاالت 

وتكنولوجيا 

مؤسسة ابوزيد للكمبيوتردمحم احمد عبدالحميد ابوزيد39360902المعلومات

اجهزة كمبيوتر 

نت وتوابعها وانثر

-شارع االمث  شاكر- الزرقاء 

100337137صاحب المؤسسة منفردا/0795894997
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

محل همام ابوصافيه للخلوياتهمام دمحم محمود ابوصافيه39452317المعلومات

هواتف خلوية 

100208756صاحب المحل منفردا/0788548787-16شارع \الزرقاءالجديدهومستلزماتها
اتصاالت 

وتكنولوجيا 

مركز ارابيسك لالجهزة الخلويهيزن حماد حسن حماد39575979المعلومات

هواتف خلوية 

ن. ش- الزرقاءومستلزماتها 100129184صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0798003637-الملك حسي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات احالماحالم فايق احمد حامد39645326والمجوهرات

مقابل / شارع االمث  شاكر/الزرقاء

100198801صاحب المؤسسة او حمد هللا صبحي احمد حامد/3983935-مجوهرات زينه
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات ميكالاحمد سعدي حسن ابو هندي39745162والمجوهرات

مقابل / شارع االمث  شاكر/ الزرقاء 

100197133صاحب المؤسسة/0788341254-العامودي لالسماك
االلبسه 

والنوفوتيه 

ازياء احمد الحسن لبدالت العرائساحمد سليمان اسماعيل الحسن39862440والمجوهرات

 تاجث  وبيع بدالت 

عرائس

الشارع االمث  - الوسط التجاري - الزرقاء

-تقاطع ش الملك دمحم الخامس/دمحم

0795702309/
ً
100351420صاحب المحل منفردا



االلبسه 

والنوفوتيه 

ش39912131والمجوهرات شاحمد عبدالفتاح الشر نوفوتيهنوفوتيه الشر

-شارع الملك عبدهللا\الزرقاء

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى/0795685118
ن
ش ف 100086942احمد الشر

االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات احمد العالماحمد عبدالقادر حامد العالم40080478والمجوهرات

 الملك 0ش/ الوسط التجاري / الزرقاء 
ن 100943018صاحب المؤسسة منفردا/0788121957-حسي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه ناهضاحمد عمر دمحم اسماعيل40128767والمجوهرات

ن\ الزرقاء سوق - شارع الملك حسي 

100007862صاحب المؤسسة/0785009516-الجالد
االلبسه 

والنوفوتيه 

احمد دمحم عثمان عطيه40243158والمجوهرات

اد  المؤسسة العمانيه لالستث 

نوفوتيهوالتصدير

ن\الزرقاء -شارع الملك حسي 

100169248صاحب المؤسسة/0788881885
االلبسه 

والنوفوتيه 

40374372والمجوهرات

احمد دمحم نظمي دخل هللا 

قفيشة

محل احمد قفيشة لتجارة االلبسة 

احذية وشنطواالحذية

شارع الملك - الوسط التجاري-الزرقاء

100498778صاحب المؤسسة بكافة االمور/0796788867-عبدهللا
االلبسه 

والنوفوتيه 

100264619صاحب المحل منفردا/0795572395-شارع شاكر/الزرقاءنوفوتيهنوفوتيه احمد الربابعهاحمد نارص ابراهيم الربابعه40452830والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي ابوعبيد40563102والمجوهرات
نوفوتيهنوفوتيه اسامه ابوعبيداسامه فضيل عبدالغنن

ن/الزرقاء مجمع الشفيس - الملك حسي 

100361496صاحب المحل منفردا/0788696918-53بناء رقم - الداخلي
االلبسه 

والنوفوتيه 

100151758صاحب المؤسسة/0795527775-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات اكرم ابوالفولاكرم جضعان عليان ابوالفول40626696والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتروند للصياغه والمجوهراتاكرم ذيب سعيد الشهاب40776259والمجوهرات

شارع الملك - الزرقاء الوسط التجاري 
ن 100527170صاحب المؤسسه منفردا/0795788177-حسي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

اديايمن رئيف دمحم داود40880809والمجوهرات اقمشةايمن رئيف القمشة الث 

الوسط - الملك فيصل 0ش- الزرقاء 

100949060صاحب المؤسسة منفردا/0795200987-التجاري
االلبسه 

والنوفوتيه 

ن ربيع ابوشحاده40946786والمجوهرات نوفوتيهنوفوتيه ايمن ابوشحادهايمن ياسي 

-شارع الملك عبدهللا/الزرقاء

100045611صاحب المحل منفردا/0795716272
االلبسه 

والنوفوتيه 

تيسث  عبدالقادر حامد العالم41064776والمجوهرات

محل تيسث  العالم لتجارة الحلي 

100381355صاحب المحل منفردا/0795780953-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتوالمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات جابر مدرعجابر دمحم عبدالجابر مدرع41144163والمجوهرات

مقابل / شارع االمث  شاكر/ الزرقاء 

ي
100187586صاحب المؤسسة/3964140-البورينن

االلبسه 

والنوفوتيه 

جمال دمحم عبدالقادر االشقر41248583والمجوهرات

داي و  معرض جمال االشقر للث 

اقمشةالستائر و المفروشات

اد/ الزرقاء  -قرب سامح مول/االتوسثر

100217691صاحب المؤسسة/0795016200
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه جميل زيدانجميل قاسم حسن زيدان41333822والمجوهرات

/ 27حي - شارع الملك فيصل \الزرقاء

100154501صاحب المؤسسة/0795252720-مقابل ابو جمال للرصافه
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه بوشهجورج عيس داود بوشه414517والمجوهرات

-شارع الملك فيصل\ الزرقاء 

0799999142

جورج عيس داود بوشه  او عيس جورج بوشه او سامر جورج/  

100048796بوشه



االلبسه 

والنوفوتيه 

ن ابو نمره41527113والمجوهرات ادوات رياضيةمحل القدس لالدوات الرياضيةحسن صبحي حسي 

-شارع عبد المنعم رياض\ الزرقاء

100154694صاحب المؤسسة/0779210200
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي دمحم يوسف حسن41643369والمجوهرات
حسنن

ي حسن لاللبسه 
معرض حسنن

المتسعمله

مالبس واحذية 

اوروبية

بجانب / شارع عبدالمنعم رياض\الزرقاء

100180631صاحب المؤسسة/0777782865-محالت ابو فادي
االلبسه 

والنوفوتيه 

ن دمحم احمد العموش41774824والمجوهرات ن العموش لتجارة االلبسهحسي  نوفوتيهحسي 

-عبدالمنعم رياض- الزرقاء 

100505385صاحب المؤسسه بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0782915116
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهمشغل العراب للخياطهحمزه عمر دمحم الكردي41879448والمجوهرات

شارع الملك - الوسط التجاري - الزرقاء 

100048602صاحب المؤسسه منفردا/0798649569-عبدهللا
االلبسه 

والنوفوتيه 

احذية وشنطخارطة االطفال لاللبسهخارطة االطفال لاللبسه41973769والمجوهرات

مقابل -شارع عبدالمنعم رياض-الزرقاء

0796049904-البنك االسالمي

ي كافة االمور االدارية/
ن
ن العمري ف المدير العام السيد سنان حسي   

والمالية والقضائية واالخرى او من يفوضه خطيا بكل او بعض  

200100199صالحياته
االلبسه 

والنوفوتيه 

100928107صاحب المؤسسه منفردا/0797343432-شاترع شامل- الزرقاء نوفوتيهخالد العجارمه لتجاره االلبسةخالد مدحت دمحم نور العجارمه42079596والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

يل خليل زلوم42161693والمجوهرات نوفوتيهنوفوتيه خرصن زلومخرصن جث 

-شارع الملك عبدهللا/الزرقاء

100341470صاحب المحل منفردا/0788866371
االلبسه 

والنوفوتيه 

0776650179-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات دياناخليل احمد ذيب سعيفان4226225والمجوهرات

خليل احمد ذيب سعيفان بكافة االمور االداريه والماليه/  

100046822والقضائيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

100084457ديب احمد ديب سليمان بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/3982332-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات اسعيفانديب احمد ديب اسعيفان4234276والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات رائد الملكاويرائد عبدهللا خلف الملكاوي42458188والمجوهرات

ن/ش/الزرقاء عمارة البغال / الملك حسي 

100305480صاحب المؤسسة/0799505935-بالزا
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي بسيسو42561215والمجوهرات ي ماجد راح  راح 

ي بسيسو لتجارة االدوات  محل راح 

ادوات رياضيةالرياضية

عماره / شارع عبدالمنعم رياض/الزرقاء

100340876صاحب المحل منفردا/0796539114-68رقم 
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات ديماربحي علي عبدهللا عالن42645369والمجوهرات

مقابل محالت / شارع شاكر/ الزرقاء 

ي لالجهزه الكهربائيه
-البورينن

100195535صاحب المؤسسة/0796767205
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهمدينة االسعار لاللبسه الجاهزهزاهد عبدالكريم بكر حسان42755433والمجوهرات

-ش الملك عبدهللا/الوسط التجاري

100241738صاحب المؤسسة/0795534286
االلبسه 

والنوفوتيه 

100149841صاحب المؤسسة/0797916324-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات ابويحن زكريا عبدالرحمن يوسف الديب42824223والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات زينة ولينا وطارقزياد دمحم منصور نارص42941947والمجوهرات

ي عل \ الزرقاء
ن
ش االمث  شاكر والباب الثان

-السوق الداخلي لعمارة البغال

100076753صاحب المحل منفردا/0777483558
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات السنجالويسعيد دمحم عبدالجابر مدرع43030328والمجوهرات

ن/ الزرقاء  -شارع الملك حسي 

100162750صاحب المؤسسة/0786706543



االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه سليم الشماليسليم دمحم سليم الشمالي43174146والمجوهرات

شارع الملك -الوسط التجاري-الزرقاء

100495763صاحب المؤسسة بكافة االمور/0779777777-عبدهللا
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهسليمان شاكر لاللبسةسليمان شاكر سليمان محمود43277053والمجوهرات

-سوق الشافعي0ش-الزرقاء

100542367صاحب المؤسسة منفردا/0787295159
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي43322621والمجوهرات
100149726صاحب المحل منفردا/0779522532-سوق الشعالن/ الزرقاء نوفوتيهنوفوتيه شمالسميحه دمحم سالم المومنن

االلبسه 

والنوفوتيه 

43475787والمجوهرات

سميه عبدالقادر عبدالرحمن 

ابورجب

محل سميه ابورجب لاللبسه 

100519264صاحب المحل او ماهر خالد سعيد اللحام/0796060983-شارع بغداد- الزرقاءنوفوتيهواالحذيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

43527076والمجوهرات

شاهر فارس الحاج سالمه 

100154638صاحب المؤسسة/0788614003-سوق فراس/الزرقاءنوفوتيهنوفوتيه شاهر ابوصقرابوصقر
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة ابناء زكي مسعود4366929والمجوهرات
كة ابناء زكي مسعودشر

احذية وشنطشر

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

0795115545

ن و/ دمحم جالل زكي دمحم مسعود و ايهاب زكي دمحم مجتمعي   

200021030منفردين بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة ابناء عبدالرحمن اسعيفان43717734والمجوهرات كة ابناء عبدالرحمن اسعيفانشر ذهب ومجوهراتشر

ن/الزرقاء مقابل /شارع الملك حسي 

0777847447-صيدلية الرأفه

ي كافة االمور/
ن
 ف
ً
 يوسف عبدالرحمن اسعيفان او من يفوضه خطيا

200054608االداريه والماليه والقضائية واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة ابناء عبداللطيف الخاروف43824414والمجوهرات كة ابناء عبداللطيف الخاروفشر نوفوتيهشر

-شارع الملك فيصل/ الزرقاء 

0795151919

/ نضال عبداللطيف الخاروف/غسان/شوكت/خورشيد/اسامه  

ن و منفردين 200025759مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

عيه43973991والمجوهرات كة اثواب لاللبسه الشر عيهشر كة اثواب لاللبسه الشر نوفوتيهشر

-36شارع - الزرقاء الجديده

0795049595

وائل عبدالقادر اسماعيل حرب ورامز دمحم جمعه رجب ابوزينه/  

ن ومنفردين بكافة االمور االداريه والماليه والقانونيه مجتمعي   

200134242والبنكيه واالخرى  وتفويض الغث  خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

44065283والمجوهرات

كة اجواخ فيالدلفيا لاللبسه  شر

الجاهزه

كة اجواخ فيالدلفيا لاللبسه  شر

نوفوتيهالجاهزه

-31عمارة رقم - بغداد. ش- الزرقاء 

0799746472

كه السيد سليمان نبيل سليمان حواتمه مفوضا/  مدير عام الشر

200122860بكافة االمور او من يفوضه خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة احمد النجار واخوانه44151871والمجوهرات كة احمد النجار واخواتهشر نوفوتيهشر

ي الدين- الزرقاء 
ش الملك - سوق تفر

-501025-فيصل مقابل مسجد عمر

ي كافة االمور /0777
ن
200023797احمد سليمان النجار منفردا ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

يكته44273295والمجوهرات ن وشر كة احمد حسي  نشر ذهب ومجوهراتمجوهرات احمد حسي 

-79 عماره رقم 36 0ش- الزرقاء الجديده 

0775110700

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه/
ن
ن ف يك احمد حسي  الشر  

200156948واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كاه44365269والمجوهرات كة احمد قادري وشر عيةشر نوفوتيهالكرم قادري لاللبسة الشر

عمارة رقم - شارع الملك عبدهللا/الزرقاء

50-0786116646

ن قادري او ايهاب/ ف دمحم امي  احمد ناجح محمود قادري او اشر  

ن و منفردين بكافة االمور ن قادري مجتمعي  200025658دمحم امي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة ادم للمجوهرات ذ44469137والمجوهرات كة ادم للمجوهرات ذم.م.شر ذهب ومجوهراتم.م.شر

ن- الزرقاء -شارع الملك حسي 

0795788177

/ ن اكرم ذيب سعيد الشهاب  يكي  فوزي محمود سليمان/الشر  

ن او ي كافة االمور او من يفوضونه/موىس مجتمعي 
ن
و منفردين ف  

200141137خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة اديداس ليفانت ليمتد44559644والمجوهرات كة اديداس ليفانت ليمتدشر ادوات رياضيةشر

ى \ الزرقاء  0ش- حي الثوره العربيه الكث 

اد 0779929277-244عمارة -االتوسثر

/ ن  ي كافة االمور/زينه دمحم ابولي 
ن
ن ف جايسون توماس مجتمعي   

سميح دمحم/ االداريه والماليه والقضائيه واالخرى او السيدة زينه   

ن بكافة االمور او تفويض الغث  200100330ابوشماله مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

44654450والمجوهرات

ق لاللبسه الجاهزه ذ  كة استث  شر

.م.م.

ق لاللبسه الجاهزه ذ  كة استث  شر

نوفوتيه.م.م.

مجمع الدكتور /بغداد\ش\الزرقاء 

-28عمارة -سليمان ميخائيل

0777066614

/ او جمال درويش جروان بكافة- غازي درويش جمعه جروان   

200013079االمور



االلبسه 

والنوفوتيه 

44754056والمجوهرات

اد  كة اسواق الجوهره لالستث  شر

والتصدير  ذ م م

اد  كة اسواق الجوهره لالستث  شر

نوفوتيهوالتصدير  ذ م م

-الحي التجاري- الملك عبدهللا\ الزرقاء

ي كافة االمور/0795490774-75عمارة 
ن
200064860عبدهللا سليمان الخطيب منفردين ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

44858185والمجوهرات

ف يحن  الملكاوي 
كة اشر شر

كاه كاهوشر ف يحن  الملكاوي وشر
كة اشر ذهب ومجوهراتشر

ن\ الزرقاء عمارة البغال / الملك حسي 

بجانب صيدلية الزرقاء - 9باب رقم /

0799505935-الحديثة

ي كافة االمور االداريه/
ن
ف يحن  عبدهللا الملكاوي منفردا ف

اشر  

200097082والماليه والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

يكه44981589والمجوهرات ف يوسف دمحم وشر كة اشر يكهشر ف يوسف دمحم وشر كة اشر شر

مالبس واحذية 

0777130034-مخيم الزرقاء- الزرقاء اوروبية

كة منفردا/ ف احمد دمحم بالتوقيع عن الشر  تفويض السيد اشر

بكافة االمور المالية واالدارية والقانونية والقضائية واالخرى ويحق  

200185328له تفويض الغث  خطيا بذلك

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة افينيون لصناعة االلبسه45077364والمجوهرات كة افينيون لصناعة االلبسهشر نوفوتيهشر

-ش الملك عبدهللا- الزرقاء

0795185803

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
 السيد دمحم احمد يونس ابو طه ف

والقانونيه والقضائيه وايه امور اخرى ويحق له تفويض الغث  بكل  

ن وعزلهم ن المحامي  200171011او بعض ما وكلوا به كما يحق لهم تعيي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

45174828والمجوهرات

كة الباكستانية لتجارة االلبسة  شر

واالكسوارات والعطور

كة الباكستانية لتجارة االلبسة  شر

نوفوتيهواالكسوارات والعطور

-36ش مكه المكرمه - الزرقاء الجديده

0777534593

/ ن و كاء  نارص خان ممتاز والسيد عمر دمحم الزيود مجتمعي  او/ الشر  

منفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى او من  

200163427يفوضانه خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

45272535والمجوهرات

ق الشيــــع لتجارة  كة الث  شر

ق الشيــــع لتجارة المالبسالمالبس كة الث  نوفوتيهشر

 مقابل حلويات 36شارع - الزرقاء الجديده

0795869625-نورام الشام

كه بكافة االمور/ ن خرصن الدويك مدير عام الشر  تفويض السيد معثر

ي اي
ن
المالية واالدارية والقضائية واالخرى ويحق له تفويض الغث  ف  

200131660من االمور بموجب تفويض خطي
االلبسه 

والنوفوتيه 

45381188والمجوهرات

كة البيطار العالمية لتجارة  شر

الحقائب والوكاالت

كة البيطار العالمية لتجارة  شر

0775748338-36. ش/الزرقاء الجديدة احذية وشنطالحقائب والوكاالت

ي كافة االمور ويحق له/
ن
 السيد زيد ايمن دمحم تيسث  البيطار ف

200174145تفويض الغث 

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة الصفوه لتجارة المجوهرات45476383والمجوهرات كة الصفوه لتجارة المجوهراتشر ذهب ومجوهراتشر

قرب عمارة -االمث  شاكر 0ش- الزرقاء

0796529928-البغال

كة او تفويض/ عماد الدين عبدالراحمن اسعيفان مدير عام الشر  

ي كافة االمور المالية او من يفويضة خطيا
ن
 السيد المدير العام ف

ي االمور االدارية
ن
ي ف

تفويض السيد قىص حمدي عبدهللا الصيفن  

200168269والقضائيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

45570992والمجوهرات

كة الطفل الماىسي لتجارة  شر

كة الطفل الماىسي لتجارة االلبسةااللبسة نوفوتيهشر

-شارع مكه المكرمه- الزرقاء الجديده

0796660708

 تفويض السيد مهند اسحق توفيق ابو مرخية مع مدير عام/

ي
ن
ن او منفردين ف كة السيد عامر جودت صالح ضبان مجتمعي  الشر  

200144150كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة الفخر لتجارة االلبسه45673828والمجوهرات كة الفخر لتجارة االلبسهشر نوفوتيهشر

-شارع الملك عبدهللا-الزرقاء

0788580362

دمحم صيتان السويدان بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه/  

200159890وتفويض الغث 
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة القادسيه لاللبسه ذ45766757والمجوهرات كة القادسيه لاللبسه ذم.م.شر نوفوتيهم.م.شر

/  مكه المكرمه 0ش- الزرقاء الجديده 

36-0795626226

المدير العام راسم جودت صالح ضبان بالتوقيع منفردا عن/  

ي كافة االمور
ن
كه ف 200131637الشر

االلبسه 

والنوفوتيه 

45882143والمجوهرات

كة الوالي للتجارة العامة 
شر

وصناعة االحذية

كة الوالي للتجارة العامة وصناعة 
شر

احذية وشنطاالحذية

- مكه0ش- الزرقاء الجديده 

0787181238

 تفويض السيد زياد زبن و السيد عبدهللا درويش بالتوقيع عن/

كة 200105358الشر
االلبسه 

والنوفوتيه 

45978767والمجوهرات

كة انجاز لصناعة االلبسة  شر

واالقمشه

كة انجاز لصناعة االلبسة  شر

اوي- الزرقاءنوفوتيهواالقمشه 0799847774-البثر

ن صالح العمري/ ن العمري وانيس حسي  ن سنان حسي  السيد حسي   

ن بكافة االمور 200161194منفردين او مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

يكة46081650والمجوهرات كة بدر النونو وشر يكةشر كة بدر النونو وشر نوفوتيهشر

ي  - السعودية0ش- االزرق الجنون 

0797808233

ي كافة/
ن
كة منفردا ف  تفويض بدر دمحم سمث  النونو بالتوقيع عن الشر

200180224االمور
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي46166410والمجوهرات
كة ثائر وعبدهللا الوقفن يشر

كة ثائر وعبدهللا الوقفن نوفوتيهشر

-شارع برشلونه-جبل طارق-الزرقاء

0780056900

ي منفردا بكافة االمور المالية/
يك ثائر عقله احمد الوقفن الشر  

200095950واالدارية والقضائيه



االلبسه 

والنوفوتيه 

46278283والمجوهرات

كة جود الزهراء لصناعه  شر

كه جود الزهراء لصناعه االلبسهااللبسه نوفوتيهشر

سوق ارسالن - الزرقاء ش الملك فيصل

0786463748-التجاري

ي منفردا بكافة االمور الماليه/
ن
 السيد ماهر عبدالرحمن بيلون

200167496والقضائيه واالداريه والقانونيه واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك
االلبسه 

والنوفوتيه 

كاه46367558والمجوهرات كة حسن محمود عزيزه وشر كاهشر كة حسن محمود عزيزه وشر نوفوتيهشر

قرب مسجد - الحي الشمالي- السخنة

0795284936-عمار بن ياش

 احمد يوسف عزيزه او حسن محمود عزيزه او دمحم صبحي جمعه/

ن بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه 200134016منفردين او مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

كاه46481807والمجوهرات كة خليل غربيه وشر كاهشر كة خليل غربيه وشر شر

مالبس واحذية 

اوروبية

الوسط -شارع عبدالمنعم رياض -الزرقاء 

-مقابل صيدلية الحكمه-التجاري

ن او منفردين بكافة االمور/0796506201 كاء مجتمعي  200001742الشر
االلبسه 

والنوفوتيه 

46576995والمجوهرات

كة دانه بالد الياقوت  شر

للمجوهرات

كة دانه بالد الياقوت  شر

ذهب ومجوهراتللمجوهرات

. ش-مقابل مركز جمرك الضليل- الضليل

0795577223-الحالبات

السيد حسن علي حسن سعيفان بكافة االمور االداريه والماليه/  

200169294والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي ورياض فائق دمحم46642002والمجوهرات
كة راضن ي الحواريشر

ذهب ومجوهراتمجوهرات راضن

ن\الزرقاء عمارة طارق / شارع الملك حسي 
0788888583-سنثر

ي كافة االمور المالية واالداريه/
ن
ي فائق احمد حامد منفردا ف

راضن  

200053588والقضائيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

يكته46735765والمجوهرات كة رافت قاقيش وشر 0777979700-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات ندىشر

ي كافة االمور المالية/
ن
رافت ايوب قدىسي السحوم قاقيش منفردا ف  

200025197واالدارية والقضائيه واالخري
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة سليم كتانه واوالده46869212والمجوهرات كة سليم كتانه واوالدهشر اقمشةشر

-شارع السلطان عبدالحميد- الزرقاء

0787739092

/ كاء  ي (عالء الدين كتانه- عفيف كتانه- سليم كتانه)الشر
ن
منفردين ف  

200004714كافة االمور  االدارية والمالية والقضائية
االلبسه 

والنوفوتيه 

46951919والمجوهرات

كة سليمان فايز ابونزال  شر

يكه عيهوشر نوفوتيهركن بيت المقدس لالزياء الشر

-71عمارة -شارع الملك عبد هللا- الزرقاء 

0790789810

سليمان فايز محمود ابونزال وفواز سليمان ابونزال  منفردين  او /  

ي كافة االمور
ن
ن ف 200093335مجتمعي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة سيال لالحذية47075391والمجوهرات كة سيال لالحذيةشر احذية وشنطشر

مجمع - شارع الملك عبدهللا /الزرقاء

0795764044-القلب

يل طه زين مجتمعا مع السيد عبدهللا حمدان/  السيد زياد جث 

عبدهللا درويش او مع عدلي حمدان عبدهللا درويش او مع هيثم  

200147832حمدان عبدهللا درويش او من يفوضانه خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة عايد دعنا واوالده47180025والمجوهرات كة عايد دعنا واوالدهشر 0795734134-36ش - الزرقاء الجديده ذهب ومجوهراتشر

ي كافة  االمور الماليه واالداريه والقضائيه/
ن
كاء منفردين ف الشر  - 

200120760واالخري او من يفوضونه خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

47262017والمجوهرات

كة عبداللطيف سليمان ودمحم  شر

داود

كة عبداللطيف سليمان ودمحم  شر

نوفوتيهداود

-سوق الحجاوي/الملك فيصل.ش/الزرقاء

0795807885

 عبداللطيف مصطفن داود سليمان ودمحم رئيف مصطفن داود/

ي االدارية والقضائية واالخرى منفردين
ن
ي االمور المالية ف

ن
ن ف 200110433مجتمعي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة عسلي لالزياء47313184والمجوهرات
كة عسلي لالزياءشر

نوفوتيهشر

ن/ الزرقاء  عمارة -شارع الملك حسي 

0795565111-مهيار

 منث  العسلي مجتمعان/
 دمحم علي منث  العسلي ودمحم مصطفن

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200015716ومنفردان ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة عمادالدين واياد اسعيفان47449423والمجوهرات ذهب ومجوهراتمجوهرات عمادشر

-مقابل صيدلية الرأفه/شارع شاكر/الزرقاء

0796529928

اياد عمادالدين عبدالرحمن سعيفان او عمادالدين عبدالرحمن/  

ن بكافة االمور 200063114يوسف سعيفان منفردين و مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة عوده وحسن47513536والمجوهرات 0796782005-شارع االمث  شاكر/الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات عبدالكريم الحواريشر

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
عبدالكريم دمحم فالح منفردا ف  

200037734والقضائية واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

4761101والمجوهرات

كة فائق ومحمود سعيد  شر

0795235275-شارع االمث  شاكر/الزرقاءاحذية وشنطمؤسسة ابوعيد التجاريةابوعيد

فائق سعيد احمد دمحم ابوعيد او محمود سعيد احمد محمود/  

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف 200032768ابوعيد مجتمعي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

ن االفراح47781476والمجوهرات كة فكتوريا لفساتي  ن االفراحشر كة فكتوريا لفساتي  شر

 تاجث  وبيع بدالت 

عرائس

-شارع االقىص- الجديده - الزرقاء

0796668933

يك عامر دمحم محمود/  المدير العام وئام احمد محمود يونس والشر

ي االمور
ن
ن او منفردين او من يفوضانه خطيا بذلك ف قاسم مجتمعي   

الماليه والبنكيه والقضائيه واالخرى والمدير العام وئام محمود  

200147972منفردا او من يفوضه خطيا بذلك



االلبسه 

والنوفوتيه 

47868069والمجوهرات

كة فينا لتجارة االحذية  شر

والحقائب

كة فينا لتجارة االحذية  شر

احذية وشنطوالحقائب

-77عمارة -ش الملك عبدهللا-الزرقاء

0788635368

/ كاء يحن  زكريا البشر وحسن نعيم بشر و دمحم زكريا البشر
 الشر

ن و ي االمور المالية واالدارية والقضائية\مجتمعي 
ن
او منفردين ف  

200102794واالخرى ويحق له تفويض الغث  بكل او بعض صالحياته خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

47979514والمجوهرات

ي 
ن
كة قىصي محسن الشوف شر

يكه يكهوشر ي وشر
ن
كة قىصي محسن الشوف نوفوتيهشر

بجانب - شارع عبدالمنعم رياض -الزرقاء

ي منفردا بكافة االمور/0788232263-احمد المرصي
ن
200177383قىصي محسن الشوف

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة الند مارك االردن48072397والمجوهرات كة الند مارك االردنشر نوفوتيهشر

. ش- مجمع الزرقاء سنثر-الزرقاء الجديدة

-بجانب سامح مول- 36مكة المكرمة 

0798852164

/ ي-رينوكا موكيش-موكيش وادهمال)تفويض السادة 
ن
راهول جاكتيان -

ي
ن
ي جيهان-نيشا جاكتيان

ر
ي-عالء عدنان-فينود تالريجا-ارن

ن سينر فيي  -

بالتوقيع (راثناكارا كاالبيتو -هرميت-دنيش ناندالل-راجيش جارغ  

كة لدى غرف التجارة القائمة باالردن 200023597عن الشر
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة مؤسسة زغلول التجاريه4813351والمجوهرات كة مؤسسة زغلول التجاريهشر نوفوتيهشر

الملك . ش- سوق الحجاوي/ الزرقاء 

0795533136-فيصل

ي عبدالقادر زغلول او/
ي عبدالقادر زغلول او حسنن

احمد حسنن  

ي كافة االمور االداريه
ن
ن ومنفردين ف ي زغلول مجتمعي 

 يوسف حسنن

200039281والماليه والقضائية االخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

يكه48278856والمجوهرات كة مالك العلي وشر
يكهشر كة مالك العلي وشر

نوفوتيهشر

ي  -الشارع العام- االزرق الجنون 

0775141246

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
يك مالك عبد العلي منفردا ف

الشر  

200160902والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة محالت بدران4831506والمجوهرات كة محالت بدرانشر اقمشةشر

-سوق الحجاوي مع سوق النرص\الزرقاء

0788504038

ن او/ اسماعيل عثمان بدران وخالد سليمان بدران  محتمعي   

ي كافة االمور
ن
200015725منفردين ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

4844249والمجوهرات

كة محالت عبدهللا فريــــج  شر

كاه التجاريه نوفوتيهمحالت فريــــج التجاريهوشر

-شارع الملك عبدهللا/الزرقاء 

0795966613

عبدهللا ابراهيم فريــــج منفردا بكافة االمور االداريه والماليه/  

200039864والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

48549733والمجوهرات

ن النجار  كة دمحم احمد حسي  شر

كاه نوفوتيهزينه ورنيم التجاريهوشر

عمارة رقم - شارع االمث  نايف/الزرقاء

190-0795152288

/ ن ن النجار مجتمعي  ن النجار او دمحم احمد حسي  عماد احمد حسي   

ي كافة االمور
ن
200028988اومنفردين ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

يكه48668873والمجوهرات كة دمحم الحموي وشر يكهشر كة دمحم الحموي وشر نوفوتيهشر

ش عبد المنعم -الوسط التجاري-الزرقاء

0788889153-رياض

 بكافة االمور المالية/
ً
يك دمحم فهد كامل الحموي منفردا الشر  

ً
200051136واالدارية او من يفوضه خطيا

االلبسه 

والنوفوتيه 

48776871والمجوهرات

كة دمحم جوده عبدهللا داود  شر

يكته وشر

كة دمحم جوده عبدهللا داود  شر

يكته نوفوتيهوشر

المجمع القديم بجانب سكة -الزرقاء 

0789200929-الحديد

ي كافة/
ن
كة ف يك دمحم جوده عبدهللا بالتوقيع عن الشر  تفويض الشر

200170103االمور المالية والقضائيه واالخري او من يفويضا خطيا بذلك
االلبسه 

والنوفوتيه 

48821057والمجوهرات

كة دمحم رياض ودمحم جهاد  شر

المحتسب

كة دمحم رياض ودمحم جهاد  شر

نوفوتيهالمحتسب

ن/ الزرقاء سوق / شارع الملك حسي 

0795536512-حي الشوام/ السعاده

دمحم جهاد فوزي جوده المحتسب او دمحم رياض دمحم وهبه/  

ي كافة االمور االداريه والماليه
ن
ن او منفردين ف المحتسب مجتمعي   

200025412والقضائية واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

48950144والمجوهرات

كة دمحم صبحي استانبولي  شر

كاه كاهوشر كة دمحم صبحي استانبولي وشر نوفوتيهشر

-57عمارة -ش الملك عبدهللا/ الزرقاء 

0795588875

ي كافة/
ن
يك دمحم صبحي استانبولي منفردا او من يفوضه خطيا ف الشر  

200011666االمور
االلبسه 

والنوفوتيه 

49082304والمجوهرات

كة مركز الغزالة لتجارة السلع  شر

لية وااللبسة ن المثن

كة مركز الغزالة لتجارة السلع  شر

لية وااللبسة ن المثن

مالبس واحذية 

اوروبية

 مقابل مخابز 36شارع - الزرقاء الجديده 

ف 0796788867-اشر

كة علي ان يكون المدير/
 السيد احمد دمحم قفيشة مديرا عاما للشر

ي كافه االمور وله حق تفويض او توكيل
ن
 العام مفوضا بالتوقيع ف

200187567الغث  خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

كاه49144876والمجوهرات كة مروان قادري وشر كاهشر كة مروان قادري وشر اقمشةشر

سوق / شارع الملك فيصل\الزرقاء 

0786711024-ارسالن

ن و مروان داود قادري و وائل ناجح داود قادري/ ابراهيم ودمحم امي   

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه
ن
ن ومنفردين ف مجتمعي   

200004382واالخري او من يفويضونة خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

كاه49276130والمجوهرات كة مهند المنارصه وشر كاهشر كة مهند المنارصه وشر نوفوتيهشر

 عماره رقم 36ش مكة المكرمه - الزرقاء

97-0799894755

ي كافة االمور الماليه واالداريه/
ن
ن ف كاء مجتمعي  ن من الشر يكي  اي شر  

200023617والقضائيه واالخرى



االلبسه 

والنوفوتيه 

49368412والمجوهرات

كة موجة االزياء لتجارة  شر

كة موجة االزياء لتجارة االلبسةااللبسة اقمشةشر

ش الملك -الوسط التجاري-الزرقاء

0795555720-عبدهللا

/ ي
ن
ي وايمن جودت بشث  الكنفان

ن
 هيثم جودت بشث  الكنفان

ي االمور االدارية والمالية والقضائية
ن
ن او منفردين ف مجتمعي   

200137671واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كاه49445166والمجوهرات كة نبيل فتحي سليمان وشر كاهشر كة نبيل فتحي سليمان وشر ذهب ومجوهراتشر

-شارع االمث  شاكر/ الزرقاء 

0788234755

باسم فتحي سليمان او نبيل فتحي سليمان او وسيم فتحي سليمان/  

ن او منفردين 200061454مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

يكه49558111والمجوهرات ش وشر ي احمد الشر
ن
كة هان يكهشر ش وشر ي احمد الشر

ن
كة هان نوفوتيهشر

ن ش /سوق السمان\ الزرقاء الواصل بي 

-الملك عبدهللا وش الملك فيصل

0795685118

/ ي
ن
ن او منفردين ف ش مجتمعي  ي احمد الشر

ن
ش او هان  دمحم احمد الشر

200096434كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة وائل حرب ومروان ابو زينه49681283والمجوهرات كة وائل حرب ومروان ابو زينهشر شر

مالبس واحذية 

اوروبية

مقابل - 36شارع - الزرقاء الجديده 

ي كافه االمور/0795661520-جمعيه عثمان بن عفان
ن
ن او منفردين ف ن مجتمعي  يكي  200170144الشر

االلبسه 

والنوفوتيه 

كة ورثة محمود الحمىصي49714062والمجوهرات كة ورثة محمود الحمىصيشر 0795252200-سوق الجالد\الزرقاءاقمشةشر

يك دمحم محمود/ ن محمود الحمىصي او الشر يك فراس ياسي   الشر

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
ن الحمىصي ف 200060196ياسي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

49827590والمجوهرات

كة ورثة مصطفن عبدالحميد  شر

مصطفن اسعد

اد  مؤسسة الدانوب لالستث 

والتصدير

مالبس واحذية 

اوروبية

-شارع عبدالمنعم رياض/ الزرقاء 

0777420399

معتصم مصطفن عبدالحميد الديك منفردا بكافة االمور  او من/  

200121310يفوضه خطيا
االلبسه 

والنوفوتيه 

كة ورثة نوفل شحاده نوفل499214والمجوهرات احذية وشنطمحل احذية نوفل شحادهشر

-شارع االمث  شاكر\  الزرقاء

0788819319

ن زكريا نوفل شحاده نوفل وموىس نوفل شحاده نوفل/ يكي   الشر

200101944منفردين بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

50075255والمجوهرات

م شكيس  كة ورثة يوسف بث  شر

محشجيان

م شكيس  كة ورثة يوسف بث  شر

0795707757-االمث  شاكر- الزرقاء ذهب ومجوهراتمحشجيان

ي كافة االمور/
ن
م محش جيان منفردا ف يك مهث  يوسف بث  الشر  

200162339الماليه واالدارية والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

50130636والمجوهرات

كة ياش احمد فالح عوده  شر

كاه ذهب ومجوهراتمجوهرات ياش الحواريوشر

ن/الزرقاء عمارة البغال /شارع الملك حسي 

0777444105-34عماره رقم /

ياش احمد فالح عوده ونارص احمد فالح عوده واحمد فالح عوده/  

ن او منفردين بكافة االمور او من يفوضانه خطيا 200073983مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

50249419والمجوهرات

كة يوسف واحمد عبدالرحمن  شر

اسعيفان

معرض غدير لبيع الذهب 

ذهب ومجوهراتوالمجوهرات

-دخلة طاش والور- شارع شاكر/الزرقاء

07888653167

احمد عبدالرحمن يوسف اسعيفان او يوسف  عبدالرحمن/  

ن او منفردين 200062793يوسف اسعيفان مجتمعي 
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0799547838-االمث  شاكر0ش-الزرقاء ذهب ومجوهراتمجوهرات طارق زيادطارق زياد دمحم نارص50376276والمجوهرات
ن
100527530صاحب المؤسسة ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

100527532صاحب المحل منفردا/0799547838-شارع االمث  شاكر- الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات انوار ليناطارق زياد دمحم نارص50476277والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

عبدالرحمن دمحم عارف الخطيب50562146والمجوهرات

مؤسسة عبدالرحمن الخطيب 

ادوات رياضيةالتجاريه

بجانب محالت الكرة - باب الواد/الزرقاء

-الذهبية لالدوات الرياضيه

0770622076

 صاحب المؤسسه او عالء الدين حسن صبحي ابو نمرة بكافه/

100313511االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

عبدهللا ابراهيم احمد ابو عيد50671636والمجوهرات

معرض عبدهللا ابو عيد 

ذهب ومجوهراتللمجوهرات

شارع الملك عبدهللا قرب عمارة - الزرقاء 

100463745صاحب المؤسسه بكافه االمور االدارية والمالية والقضائية/0796375830-البغال بالزا
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه الكمالعبدهللا احمد ابوعيد507170والمجوهرات

-شارع االمث  شاكر/الزرقاء 

100078009صاحب المحل منفردا/0795457322
االلبسه 

والنوفوتيه 

عبدهللا زياد دمحم نارص50877862والمجوهرات

محل عبدهللا نارص لبيع الذهب 

ذهب ومجوهراتوالمجوهرات

ن-الزرقاء عماره ابو - ش الملك حسي 

100553057صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0797976556-دواس



االلبسه 

والنوفوتيه 

50977512والمجوهرات

عبدالنارص عبدهللا محمود 

100164056صاحب المؤسسة منفردا/0795266491-الملك فيصل- الزرقاء خياطمخيطة شاشة السعادةحبيب
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهعلي باباعدنان دمحم نرص نمر الحسن51014808والمجوهرات

ن/الزرقاء مقابل مخابز /شارع الملك حسي 

ق 100165837صاحب المؤسسة/0796774782-الشر
االلبسه 

والنوفوتيه 

عصام خليل اسعد القرم51163961والمجوهرات

محل عصام القرم لتجارة االلبسه 

نوفوتيهواالحذيه

-مكه المكرمه.ش-الزرقاء الجديده 

100369968صاحب المحل منفردا/0788349805
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي دمحم خضث 51240938والمجوهرات
عصام لطفن

محل عصام خضث  لاللبسة 

نوفوتيهالداخلية

-داخل مجمع الشفيس/ الزرقاء 

100047429صاحب المؤسسة/0795286689
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتآجام للحلي والمجوهراتعصام مسعود فياض الشاعر51366711والمجوهرات

-عمرة البغال- االمث  شاكر0ش- الزرقاء 

0788800012

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه او/
ن
صاحب المؤسسه  ف  

100404104من يفوضه خطيا بذلك
االلبسه 

والنوفوتيه 

اد- جبل طارق نوفوتيهتوفوتيه عالء خالد سعهيد اللحامعالء خالد سعيد اللحام51481911والمجوهرات ي كافة االمور االدارية/0788702104-االتوسثر
ن
 ف
ً
100330860صاحب المؤسسة منفردا

االلبسه 

والنوفوتيه 

ادوات رياضيةالكره الذهبيه لالدوات الرياضيهعالءالدين حسن صبحي ابونمره51559193والمجوهرات

-شارع عبدالمنعم رياض\ الزرقاء

100300636صاحب المحل منفردا/0788897664
االلبسه 

والنوفوتيه 

عماد الدين هيثم عزو عبدو51679168والمجوهرات

عماد الدين عبدو لتجارة االلبسة 

احذية وشنطواالحذية

-الزرقاء الجديدة ش مكة المكرمة-الزرقاء 

100576664صاحب المؤسسة منفردا/0798788165
االلبسه 

والنوفوتيه 

عماد محمود علي ابوالبندورة51748703والمجوهرات

مؤسسة عماد ابوالبندورة لبيع 

100228628صاحب المؤسسة/0788800073-شارع فيصل/الزرقاء اقمشةاالقمشه
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي عبدالحميد زعل الجعافره51870030والمجوهرات
ن
عون

ي الجعافره لاللبسة 
ن
مخيطة عون

خياطالعسكرية

-ش الملك فيصل-الوسط التجاري-الزرقاء

100445067صاحب المؤسسة منفردا/0798513698
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي5197829والمجوهرات
يعيس عبدهللا اسماعيل البشينر

100082919صاحب المحل منفردا/0790379747-جناعة/ الزرقاءنوفوتيهمعرض عيس عبدهللا البشينر
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهمحالت فاروق التجاريهفاروق سالم نقوال ابوهدبه5203439والمجوهرات

-9عمارة -شارع بغداد\الزرقاء

0795268820

فاروق سالم نقوال ابو هدبه بكافة االمور االداريه والماليه/  

100226932والقضائيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهمؤسسة فراس الحيت لاللبسهفراس جث  عبدالرحمن الحيت52178593والمجوهرات

-الوسط التجاري ش بغداد-الزرقاء 

0795908868/ 100569394القضــائية,المــالية,صــاحب المــؤسسة اإلداريــة
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي52264365والمجوهرات
يقىصي حمدي عبدهللا الصيفن

ذهب ومجوهراتمجوهرات قىصي الصيفن

عمارة ابناء - ش االمث  شاكر- الزرقاء 

100374992صاحب المحل منفردا/0788613100-جريس عايد
االلبسه 

والنوفوتيه 

لؤي بسام احمد الجالد52381199والمجوهرات

مؤسسة لؤي الجالد لتجارة 

نوفوتيهااللبسة

بجانب - الوسط التجاري- الزرقاء 

ي
ن
-حلويات فهيم ش الملك عبدهللا الثان

ي كافة االمور/0799999047
ن
100955251صاحب المؤسسوة ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

اسيه52480929والمجوهرات ايسه لتجارة اللبسةمازن دمحم مفلح الث  نوفوتيهمازن الث 

ن شارع قاسم بوالد-الزرقاء -حي الحسي 

100950735صاحب المؤسسة بكافة االمور/0791802949



االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتماريا للذهب والمجوهراتمحسن علي حسن سعيفان52578892والمجوهرات

بجانب صيدليه - ش االمث  شاكر- الزرقاء

0797723299-الرأفة

صاحب المحل السيد محسن علي منفردا بكافة االمور االداريه/  

100573451والماليه والقضائية
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي52670453والمجوهرات
ن
دمحم احمد دمحم المعان

معرض الجوهر الكريم لاللبسه 

100449320صاحب المؤسسة منفردا/0799800115-الوسط التجاري\الزرقاءنوفوتيهواالحذيه والحقائب
االلبسه 

والنوفوتيه 

دمحم خليل احمد دمحم الميناوي52711692والمجوهرات

معرض الميناوي للمالبس 

المستعمله

مالبس واحذية 

اوروبية

مقابل تكسي - شارع شامل/ الزرقاء 
ن 100150893صاحب المؤسسة/0785725995-العلمي 

االلبسه 

والنوفوتيه 

100010461صاحب المحل منفردا/0772053821-الملك فيصل\ الزرقاءخياطمخيطة دمحم الجعافرهدمحم عبدالحميد زعل الجعافره52854989والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

اقمشةمعرض دمحم سليمان لالقمشةدمحم عبداللطيف مصطفن سليمان52960541والمجوهرات

سوق - شارع الملك فيصل-الزرقاء

 من جهة نفقة 4الباب رقم - الحجاوي

100332194صاحب المحل منفردا/0788889490-العودة
االلبسه 

والنوفوتيه 

دمحم عمر ابراهيم قاسم القدىسي53070403والمجوهرات

القدىسي " دمحم عمر"مؤسسة 

نوفوتيهللتجارة الدولية

ن .ش- وسط البلد قرب - الملك حسي 

0795638715-البنك االهلي

ي كافة االمور االدارية والمالية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100449065والقضائية
االلبسه 

والنوفوتيه 

خياطمخيطة الهاشميهدمحم عمر زعل الجعافره53150895والمجوهرات

-شارع الملك فيصل/الزرقاء

100249792صاحب المحل منفردا/0772212643
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه دنيا جومانادمحم فارس سعيد الحمىصي53237062والمجوهرات

-مقابل زاهد مول/شارع باب الواد\الزرقاء

100066935صاحب المؤسسة/0795430323
االلبسه 

والنوفوتيه 

دمحم محمود دمحم احميد53354126والمجوهرات

محل دمحم احميد لتجارة 

ذهب ومجوهراتالمجوهرات

المدينه \طريق الحالبات \الضليل

100275814صاحب المؤسسة/0795165747-الصناعيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتفضيات النجاردمحم مرعي جميل النجار53472110والمجوهرات

شارع االمث  -الوسط التجاري-الزرقاء

100470262صاحب المؤسسة بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/0796246060-شاكر
االلبسه 

والنوفوتيه 

خياطبصمة الم لالزياءدمحم يوسف دمحم شجراوي53581699والمجوهرات

-شارع الملك فيصل- الوسط التجاري

100957272صاحب المؤسسة منفردا/0790001185
االلبسه 

والنوفوتيه 

53616486والمجوهرات

محمود ابراهيم عيد دمحم 

ات الشقث 

ات لاللبسه  معرض محمود الشقث 

نوفوتيهالجاهزه

-شارع الملك عبدهللا/ الزرقاء 

0777313909

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100158769واالخرى
االلبسه 

والنوفوتيه 

محمود دمحم اسماعيل سمور5377325والمجوهرات

مؤسسة محمود سمور للتجارة 

اد واالستث 

مالبس واحذية 

اوروبية

-شارع الملك فيصل/الزرقاء

0795049468

محمود دمحم اسماعيل سمور بكافة االمور االداريه والماليه/  

100166404والقضائيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

ي دوله53844783والمجوهرات
ن
ذهب ومجوهراتمجوهرات محمود دولهمحمود دمحم هان

عمارة / شارع الشيخ عبدهللا/الزرقاء

100193084صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور/0785506688-مقابل الحسبه/صويف 
االلبسه 

والنوفوتيه 

100487444صاحب المؤسسة منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه/0777106999- االمث  شاكر0ش- الزرقاءذهب ومجوهراتمجوهرات مهند اسعيفانمهند ديب احمد اسعيفان53973359والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

0777106999- االمث  شاكر0ش- الزرقاء نوفوتيهمؤسسة مهند اسعفان التجاريهمهند ديب احمد اسعيفان54073059والمجوهرات

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100481699والقضائيه



االلبسه 

والنوفوتيه 

100349897صاحب المحل منفردا/0777771183-بغداد.ش/الزرقاءنوفوتيهنوفوتيه مهند حسنمهند زكي دمحم حسن54162307والمجوهرات
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهمؤسسة موىس الرياطي التجاريةموىس بسام موىس الرياطي54279114والمجوهرات

-بجانب كارفور- الزرقاء الجديده 

100575708صاحب المؤسسة منفردا/0799264310
االلبسه 

والنوفوتيه 

ن زكريا العرقسوىسي54374113والمجوهرات موفق تحسي 

مؤسسة موفق العرقسوىسي 

نوفوتيهلاللبسه

-36شارع - الزرقاء الجديده- الزرقاء 

ي كافة االمور/0796894813
ن
100341685صاحب المؤسسةةف

االلبسه 

والنوفوتيه 

احذية وشنطمؤسسة ابوالذهب التجاريهموفق محمود سليم ابوالذهب54439961والمجوهرات

ن/الزرقاء مقابل احمد /شارع الملك حسي 

100127178صاحب المؤسسة/0786911174-المرصي
االلبسه 

والنوفوتيه 

تصليح احذيةمحل نبيل عبدالمنعم حشيمهنبيل دمحم عبدالمنعم حشيمه54523753والمجوهرات

-شارع الملك فيصل/ الزرقاء 

100149897صاحب المحل منفردا/0786225041
االلبسه 

والنوفوتيه 

ادوات رياضيةبسيسو لالدوات واالجهزه الرياضيهنعيم شعبان مصطفن بسيسو5461795والمجوهرات

بالقرب /شارع عبدالمنعم رياض/الزرقاء

ي كافة االمور/0795405477-من سوق البلديه
ن
100129522نعيم شعبان بسيسو ف

االلبسه 

والنوفوتيه 

ي لاللبسه الجاهزههنادي سليمان اسماعيل الحسن54752596والمجوهرات
نوفوتيهكسر

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

100010098صاحب المؤسسة او احمد سليمان اسماعيل الحسن/0795702309
االلبسه 

والنوفوتيه 

نوفوتيهنوفوتيه وسام البيطاروسام حسن يوسف البيطار54852090والمجوهرات

-شارع الملك عبدهللا/الزرقاء

100258647صاحب المحل منفردا/0785907039
االلبسه 

والنوفوتيه 

54973354والمجوهرات

وسيم رمضان عبدالرشيد 

ي
ن
يالشيشان

ن
نوفوتيهنوفوتيه وسيم الشيشان

ش الملك - الوسط التجاري - الزرقاء 

0777964500-فيصل

صاحب المؤسسه منفردا  بكافه االمور الماليه واالداريه/  

100487068والقضائيه
االلبسه 

والنوفوتيه 

ذهب ومجوهراتمجوهرات ياش العالمياش عبدالقادر حامد العالم55080479والمجوهرات

قرب - الوسط التجاري 0ش- الزرقاء 

شاكر0ش- صيدلية السعب - االمث 

100943021صاحب المؤسسة منفردا/0797864575
االلبسه 

والنوفوتيه 

ين5515889والمجوهرات نوفوتيهنوفوتيه ليلياناياش دمحم خليل جث 

ي/الزرقاء
ر
شارع الشيخ - سوق القريون

ين بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/0795675350-عبدهللا 100086241ياش دمحم خليل جث 
االلبسه 

والنوفوتيه 

ياش مصطفن عبدالرحمن الرفاعي55274026والمجوهرات

محل ياش الرفاعي لبيع وتاجث  

نوفوتيهبدالت العرائس

ن0ش- الزرقاء  - الملك حسي 

100490666صاحب المؤسسة منفرد/0788212177
االلبسه 

والنوفوتيه 

100541164صاحب المحل منفردا/0797130039-الفالتر- الزرقاء الجديدهنوفوتيهيوسف نرصي لتجارة االلبسهيوسف نرصي يوسف عتمه55376893والمجوهرات
السيارات 

واالليات الثقيله 

معرض ابراهيم ابوكوش للسيارا تابراهيم ساكب يوسف ابوكوش55436390ولوازمها

معارض وتجارة 

100168541صاحب المؤسسة منفردا/0795364448-شارع الجيش\الزرقاءسيارات وحراج
السيارات 

واالليات الثقيله 

احمد سالمه سالم ابو خرمه55566805ولوازمها

محطة السبع الحديثه لخدمة 

زينة سياراتالسيارات

ي0ش- عوجان - الزرقاء 
ر
ف - عوجان الشر

100395720صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/0795533030
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن خليفه55678270ولوازمها معرض احمد خليفه للسياراتاحمد عبدهللا حسي 

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

مدخل مدينه - طرق المصفاه - الزرقاء 

100329863صاحب المؤسسه منفردا/0795107325-االمث  دمحم



السيارات 

واالليات الثقيله 

احمد دمحم سليمان الشدية55771455ولوازمها

مؤسسة احمد الشدية لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-الشارع الرئيسي- الهاشمية

0797771155

/ دمحم-فازع الحسامي- صاحب المحل او السادة اسامه الكاتب  

احمد مجدي ابو العال-عكاش البشايره---خليل الكاتب-النجار -

عبدالرحمن-رائد الشدية-دمحم القرعان-نضال مريزيق-حازم مريزيق  

ايمن دمحم وضياء الدين سليمان بكافة االمور-وليد توفيق - جوده  

100460617/االدارية والمالية والقضائية
السيارات 

واالليات الثقيله 

قطع سياراتاحمد دمحم لقطع السياراتاحمد دمحم عبدالرحيم الخاليله55874525ولوازمها

ن ش- الزرقاء   الملكة نور 0مجمع الحرفيي 
ن 100501052صاحب المؤسسة منفردا/0772229774-الحسي 

السيارات 

واالليات الثقيله 

احمد محمود دمحم النجار55964921ولوازمها

محل احمد النجار لتجارة قطع 

قطع سياراتالسيارات

-مجمع الجمزاوي-المصفاه. ش- الزرقاء 

100380418صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور/0797248633
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي عارف الجالمنة56080619ولوازمها
ر
اسامه صدف

مؤسسة اسامة الجالمنة لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

بجانب - شارع المصفاه-الزرقاء الجديده 

100517653صاحب المؤسسة بكافة االمور/0781007479-مدينة االمث  دمحم
السيارات 

واالليات الثقيله 

اطحيمر مصطفن راشد الزيود56182330ولوازمها

اد  مؤسسة اطحيمر الزيود لالستث 

والتصدير

معدات واجهزه 

100974915صاحب المؤسسة منفردا/0777818735-الرئيسي. ش/ الهاشميهصناعية
السيارات 

واالليات الثقيله 

56251333ولوازمها

كه المركزيه للتجاره  الشر

كه المركزيه للتجاره والمركباتوالمركبات الشر

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-شارع الملكة نور/طريق المصفاه/الزرقاء

200055061جورج اميل حداد او من يفوضه خطيا/0791600763

السيارات 

واالليات الثقيله 

56359773ولوازمها

امجد خالد اسماعيل 

عبدالحفيظ الدبس

اد  مؤسسة امجد الدبس لالستث 

والتصدير

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

المخزن - دوار خميس/الزواهره/الزرقاء

ي من جهة المدخل
ن
0799196148-الثان

/ نائل/حسن كامل/يحن  اسماعيل/ امجد خالد اسماعيل الدبس  

ي/ابو بكر دمحم/ ابراهيم ي كافة/سمث  عادل/نائل صث 
ن
فتحي خالد ف  

100325187االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي صباح نارص56444744ولوازمها
100192472صاحب المؤسسة منفردا/0786155633-طريق المصفاه/الزرقاءقطع سياراتالنجمه لقطع غيار السياراتانور سبنر

السيارات 

واالليات الثقيله 

ي عارف دمحم غنيم56568366ولوازمها
انور سبنر

ي عارف لقطع 
محل انور سبنر

قطع سياراتالسيارات

اوي-الزرقاء الجديدة -ش المصفاة-البثر

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0785529417
ن
100425903صاحب المؤسسة منفردا ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

ايمن توفيق محمود براهمه56669567ولوازمها

معرض ايمن براهمه لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-الشارع الرئيسي- الهاشمية 

0776077773

ي االمور االداريه/
ن
صاحب المحل او فراس ياش قاسم قاسم ف  

100438720والماليه والقضائيهوحسب السجل
السيارات 

واالليات الثقيله 

ايهاب نزيه عبدالرحمن العثمان56771786ولوازمها

مؤسسة العثمان لقطع غيار 

قطع سياراتالسيارات

اوي-الزرقاء مقابل -طريق المصفاه-البثر

-ش الملكه نور-سلطه المياه

100127453صاحب المؤسسة بكافه االمور االدارية والمالية والقضائية/0795909201
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي56858063ولوازمها
ن
ي للف المحركات الكهربائيهبالل علي دمحم الكيالن

ن
الكيالن

معدات واجهزه 

0788388808-الحالبات\ الضليلصناعية

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/
ن
صاحب المحل منفردا ف  

100227060واالخرى

السيارات 

واالليات الثقيله 

56971969ولوازمها

وليه  تسويق المنتجات البثر

وليه االردنيهاالردنيه تسويق المنتجات البثر

تنجيد وتنظيف 

فرش وتلميع 

وغسيل السيارات

بجانب سلطة -شارع الجيش-الزرقاء

0798218068-المياه

/ ي- نبيه سالمه-تفويض اي من هشام غرايبه خث - احمد الخرصن  

ي بكافة االمور المالية واالدارية-رشاد سنقرط - عبدهللا خالد الزعن   

ي االمور المتعلقة بالتحكيم
ن
ن وعزلهم ف والقضائية وتوكيل المحامي   

وتفويض الغث  واية امور اخرى او اضافة مفوض السيدابراهيم  

كة نيابة عنا بتوقيع عل  علي الزيود منفردين بتمثيل الشر
ن حسي   

200131593كافة المعامالت لدى الوزارات والدوائر
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن التميمي57081542ولوازمها جالل دمحم ياش حسي 

جالل التميمي لتجارة السيارات 

المستعمله

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-الشارع الرئيسي- الهاشمية الغربيه

100935123صاحب المؤسسة او سعد علي موىس الدرعان/0788647175



السيارات 

واالليات الثقيله 

جمال جميل سليم صالح57181488ولوازمها

مؤسسة جمال جميل سليم صالح 

لتجارة السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-جنوب- 11 0ش- المنطقه الحره 

0795502720

صاحب المؤسسة او خالد جمال جميل صالح او جميل جمال/  

100962313صالح

السيارات 

واالليات الثقيله 

مؤسسة العش لتجارة السياراتجمال درويش مصطفن العش57281331ولوازمها

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ي 13ش - المنطقة الحرة - الزرقاء  - جنون 

ي 0795574179-مقابل الجواد العرن 

ي كافة االمور او شادي جمال درويش العش/
ن
صاحب الموسسة ف  

ي كافة
ن
اوتامر جمال درويش العش او فادي جمال درويش العش ف  

ن عليان من قبل جمال االمور وتم تفويض  عبد ربه  عبدهللا حسي   

100261827درويش العش تفويض خطيا
السيارات 

واالليات الثقيله 

جمعه خالد جمعه ابو خرمه57372139ولوازمها

مؤسسة جمعه ابو خرمه لقطع 

قطع سياراتالسيارات

اشارات - جش الكلية العسكرية- الزرقاء

اد. ش- الحديد 100470750صاحل المحل منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0795283361-االتوسثر
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي الرواحنه57481433ولوازمها
حكيم حمد مفىصن

اد  مؤسسة حكيم الرواحنه الستث 

قطع سياراتوتصدير قطع السيارات

مقابل سلطة / المصفاه . ش/ الزرقاء 

ي كافة االمور/0791170999-المياه
ن
ي الرواحنه ف

100960169صاحب المؤسسة او حبيب حمد مفىصن
السيارات 

واالليات الثقيله 

الفاتح لتجارة السياراتحيدر بكر دمحم المراعبة57581714ولوازمها

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

الشارع - قرب المدرسة المركزية- الضليل

100965359صاحب المؤسسة منفردا/0791325005-الرئيسي
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن خالد ابو رحمه57680328ولوازمها خالد امي 

مؤسسة بوابة الضليل لتجارة 

الزيوت وفالتر السيارات

بناشر وغيار زيت 

100940112صاحب المؤسسة منفردا/0795895556- الرئيسي0ش- الضليل واطارات
السيارات 

واالليات الثقيله 

خالد جمعه علي ابو خرمه57772735ولوازمها

مؤسسة خالد ابو خرمه لقطع  

قطع سياراتغيار السيارات

-ش الشهيد-حي الجندي - الزرقاء 

ي كافه االمور المالية واالدارية والقضائية/0796591043
ن
100476929صاحب المؤسسه ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

مؤسسة الالما لتجارة السياراتخالد فتحي خالد اسماعيل الدبس57869717ولوازمها

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ين0الزواهرة ش - الزرقاء - بث 

0785254395

صاحب المؤسسة او جمال جميل عبدالقادر خليل او المي خليل/  
دمحم حبيب اودمحم المي خليل حبيب او سمث  عادل مصطفن  

ي او ايمن خالد تركي هنداوي او اسماعيل عبدالحفيظ خالد
يفر الشر  

اسماعيل الدبس اوامجد خالد اسماعيل عبدالحفيظ الدبس  

ي سليم
ن
اوفتحي خالد اسماعيل عبدالحفيظ الدبس او اسامه هان  

100440427علي او نزيه صفوت فوزى المغث 
السيارات 

واالليات الثقيله 

خالد دمحم جابر ابو محفوظ57982431ولوازمها

مؤسسة خالد ابو محفوظ لتجارة 

اد والتصدير السيارات واالستث 

معارض وتجارة 

100566579صاحب المؤسسة منفردا/0795705601-الرئيسي. ش/ الهاشمية سيارات وحراج
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن مزيد الروسان58062107ولوازمها خلدون ياسي 

معرض خلدون الروسان لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

اوي- الزرقاء  ش الملكة - المصفاه /البثر

100388003صاحب المحل منفردا/0795201764-مجمع الهزايمه/نور
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي58171634ولوازمها
ي لقطع غيار السياراتخليل نظمي علي القاضن

قطع سياراتخليل القاضن

ي-الزرقاء اوي الجنون 
ش ستاد مدينة -البثر

0795700110-االمث  دمحم

ي بكافه االمور االدارية/
صاحب المؤسسة او نظمي خليل القاضن  

100463739والمالية والقضائية
السيارات 

واالليات الثقيله 

خميس رجب محمود ظاهر58269105ولوازمها

الظاهر لتجارة العدد الصناعية 

ولوازم الحدادين

معدات واجهزه 

صناعية

اهمه0ش/حي الجندي/ الزرقاء - الث 

100432073صاحب المؤسسة منفردا/0797939133
السيارات 

واالليات الثقيله 

زياد علي محمود ابورحمه58345460ولوازمها

مؤسسة زياد ابورحمه للزيوت 

100048815صاحب المؤسسة/0795616970-شارع االمث  زيد/الزرقاءقطع سياراتالمعدنية ولوازم السيارات
السيارات 

واالليات الثقيله 

سيف دمحم محمود الزيود58481712ولوازمها

مؤسسة سيف الزيود لتنفيذ 

مشاريــــع الطاقة المتجدده

معدات واجهزه 

صناعية

-قرب البلدية- الشارع الرئيسي- الهاشمية

100958325صاحب المؤسسة منفردا/0779522251
السيارات 

واالليات الثقيله 

ف موىس شحاده مقبل58523995ولوازمها شر

ف مقبل لبيع قطع  مؤسسة شر

قطع سياراتالسيارات الجديده

. طريق المصفاه ش\ الزرقاء
ن -مقابل معرض علي االخوه/الحرفيي 

100151895صاحب المحل مفردا/0788156765



السيارات 

واالليات الثقيله 

كة ابو رحمه التجارية58611320ولوازمها كة ابو رحمه التجاريةشر شر

بناشر وغيار زيت 

0795556103-شارع االمث  زيد/الزرقاءواطارات

ن او/  خالد محمود ابورحمه او فايز علي ابو رحمه مجتمعي 

ي كافة االمور االداريه
ن
منفردين  او من يفوض خطيا من قبلهم ف  

200016821والماليه والقضائية واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

58756922ولوازمها

كة احمد عبدالحميد  شر

كاه مجدالويه وشر

كة احمد عبدالحميد مجدالويه  شر

كاه 200123618احمد عبدالحميد مجدالويه منفردا بكافة االمور/0795522168-شارع المصفاه\ الزرقاءميكانيكي سياراتوشر
السيارات 

واالليات الثقيله 

58822270ولوازمها

كة احمد محمود خليل  شر

يكه يكهوشر كة احمد محمود خليل وشر قطع سياراتشر

نفس مبنن / شارع الجيش/ الزرقاء 

0777999616-جمعية مؤاب

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
احمد محمود دمحم خليل منفردا ف  

200078695والقضائية واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

58960753ولوازمها

ن ابوعطيه  كة اسامه حسي  شر

يكه وشر

ن ابوعطيه  كة اسامه حسي  شر

يكه وشر

تنجيد وتنظيف 

فرش وتلميع 

0796770707-26ش \ الزرقاء الجديدهوغسيل السيارات

ن عبدالهادي ورائد يوسف فطيش  منفردين او/  اسامه حسي 

ن بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى 200106107مجتمعي 
السيارات 

واالليات الثقيله 

59073930ولوازمها

كة اسماعيل فتحي منصور  شر

كاه 0795694389-حي الجندي/الزرقاءقطع سياراتابناء الحاج منصور لقطع السياراتوشر

يك اسماعيل فتحي منصور منفردا بكافة االمور الماليه/ الشر  

200159856واالداريه والقضائيه واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

كة التجارية االردنية59169949ولوازمها كة التجارية االردنيةشر قطع سياراتشر

-شارع المصفاه- المصفاه- الزرقاء

0795584051

ي  االمور االدارية والمالية/
ن
تفويض السيد شحاده الطوال منفردا ف  

200009494والقضائيه ويحق له تفويض الغث 
السيارات 

واالليات الثقيله 

كة التجاريه الصناعيه59259207ولوازمها كة التجاريه الصناعيهشر قطع سياراتشر

-مقابل المنطقه الحره\  الطافح\ الزرقاء

0791001286

 عاليه شحاده الطوال وشحاده سالمه الطوال وعكرمه احمد/

ن او منفردين بكافة االمور ويحق لهم تفويض محاسنه  مجتمعي   

200009381الغث 
السيارات 

واالليات الثقيله 

59376110ولوازمها

كة التالل لتجارة االطارات  شر

والجنطات

كة التالل لتجارة االطارات  شر

والجنطات

بناشر وغيار زيت 

واطارات

-شارع غرناطه- الزرقاء الجديده

0796213274

/ ي
ن
تفويض المدير العام السيد عامر محمود عمر الزياده منفردا ف  

200167170كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى

السيارات 

واالليات الثقيله 

59474475ولوازمها

كة الجهاد العالميه لتجارة  شر

االطارات والجنطات

كة الجهاد العالميه لتجارة  شر

االطارات والجنطات

بناشر وغيار زيت 

واطارات

-طريق المصفاه/ش الملكه نور /الزرقاء 

0795533500

ي كافة االمور الماليه واالداريه/
ن
 كمال سالمه عبدالكريم طه ف

رافت سالمه طه/والقضائيه واالخرى او من يفوض كل من   

/ ي االمور الماليه/وعالء طه 
ن
ونصفت طه اي منهما مع االخر ف  

200089201والقضائيه
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي لتجارة السيارات59581856ولوازمها
كة الحسينن ي لتجارة السياراتشر

كة الحسينن شر

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

هه - الزرقاء ن هه- حي الثن ن -شارع الثن

0795555185

/  علي
ن ي والحسي 

 المفوض بالتوقيع السادة صالح علي الحسينن

ي بكافه
ي واحمد علي صالح الحسينن

ي وابراهيم علي الحسينن
 الحسينن

200173099االمور
السيارات 

واالليات الثقيله 

59669389ولوازمها

كة المتحدون لتجارة المعدات  شر

والتخزين

كة المتحدون لتجارة المعدات  شر

والتخزين

معدات واجهزه 

0799970902-المنطقة الحرة/الزرقاء صناعية

كة المفوض/  السيد ايهاب علي مصطفن القشاش مدير عام للشر

كة بكافة االمور االدارية والمالية منفردا بالتوقيع عن الشر  

300001521والقضائية او من يفوضه خطيا بذلك
السيارات 

واالليات الثقيله 

59781158ولوازمها

ي لتجارة قطع  كة المسار الذهن 
شر

وزينة السيارات

ي لتجارة قطع  كة المسار الذهن 
شر

قطع سياراتوزينة السيارات

ي هاشم / الزرقاء
-ابو الزيغان/ قرى بنن

0785234561

ن قاسم والسيد احمد تيسث  عبد الرحيم/  السيد خالد دمحم حسي 

ي كافة االمور ويحق لهم تفويض الغث 
ن
200174575جث  ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

كة الوطنية للمحروقات59866210ولوازمها كة الوطنية للمحروقاتشر شر

بناشر وغيار زيت 

ي التلواطارات
0796468469-عوجان شارع وصفن

ن ومنفردين بكافة االمور  المالية/ دمحم ولؤي العرموطي مجتمعي   

200114360واالدارية والقضائيه او من يفوضانه خطيا
السيارات 

واالليات الثقيله 

59966735ولوازمها

موك للمحروقات ذ  كة الث  شر

موك للمحروقات ذ .م.م. كة الث  .م.م.شر

بناشر وغيار زيت 

واطارات

 مدينة الملك عبدهللا بن 0ش- الزرقاء 

0795286010-عبدالعزيز

/ ن البقاعي  وعبدالرحيم فتحي البقاعي المدير العام السيد دمحم ياسي   

ي كافة االمور مجتمعان او منفردان
ن
200008853ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

كة انور غنيم واخوانه60039605ولوازمها كة نور العقرباوي واخوانهشر قطع سياراتشر

ش نور - طريق المصفاه\الزرقاء
ن -مقابل مطعم بسمة السعاده/الحسي 

0785529147

/ ي عارف دمحم غنيم منفردين بكافة/طارق/رداد/انور
نورالدين سبنر  

200076601االمور المالية والقضائيه و االدارية واالخري
السيارات 

واالليات الثقيله 

60181741ولوازمها

كة تقنيات نوبل الدولية  شر

اد والتصدير لالستث 

كة تقنيات نوبل الدولية  شر

اد والتصدير لالستث 

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-ضاحية المدينه المنورة- الزرقاء

0786277535

/ ن دوحل بكافة االمور  والسيد عادل- السيد اسماعيل دمحم حسي   

دمحم دوحل باالمور االدارية والقانونية والسيد هاشم دمحم دوحل  

200185935باالمور االدارية والقانونية



السيارات 

واالليات الثقيله 

كاه60242557ولوازمها كة جعفر زعثر وشر كة زعثر لقطع السياراتشر قطع سياراتشر

شارع المصفاه مجمع ابناء علي /الزرقاء

ي منفردا بكافه االمور/0795294206-التجاري
200006517جعفر يوسف عبدالغنن

السيارات 

واالليات الثقيله 

كة جلوبل التجاري60381377ولوازمها شر

كة جلوبل التجارية  مناطق حرة )شر

)

معارض وتجارة 

0795528831-المنطقة الحرة- الزرقاءسيارات وحراج

كة/ ن او منفردين بالتوقيع نيابة عن الشر كاء مجتمعي   تفويض الشر

300004557بكافة االمور او من يفوضونه خطيا بذلك
السيارات 

واالليات الثقيله 

كة جمعه وعيس الواوي60462878ولوازمها كة جمعه وعيس الواويشر شر

معارض وتجارة 

اد- الزرقاء سيارات وحراج 0795274545-االتوسثر

ن الواوي/ جمعه دمحم جمعه عياش او عيس سليمان حسي    

ن ومنفردين بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه مجتمعي   

200112987واالخرى او من يفوضونه خطيا
السيارات 

واالليات الثقيله 

كة جهاد ويوسف المرايره60568495ولوازمها كة جهاد ويوسف المرايرهشر شر

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

اوي-الزرقاء الجديدة -دوار البثر

0799814545

ن او/ ن جهاد ويوسف جميل دمحم المرايره مجتمعي  يكي  الشر  

200092651منفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

60675789ولوازمها

كة جيوال لتجاره الزيوت  شر

واالطارات

كة جيوال لتجاره الزيوت  شر

واالطارات

بناشر وغيار زيت 

0786251135-المصفاه. ش- الزرقاءواطارات

السيد علي بسام علي الخلفاوي بكافة الشؤون االداريه والماليه/  

كات االخرى وكافة االمور الماليه والعقود والتعاقد مع الشر  

200163498والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا
السيارات 

واالليات الثقيله 

كة خالد ابوخرمه واوالده60733679ولوازمها كة خالد ابوخرمه واوالدهشر قطع سياراتشر

ي /الزرقاء
ر
ف -حي المصانع/ عوجان الشر

0795283361

خالد جمعه ابوخرمه منفردا بكافه االمور االمور المالية و االداريه/  

ن جمعه ونضال خالد ابو خرمه يكي  والقضائيه واالخرى او الشر  

ن بكافة االمور 200021253مجتمعي 
السيارات 

واالليات الثقيله 

يكه60843793ولوازمها كة خليل ابوعيشة وشر شر

كة خليل ابوعيشة لقطع  شر

200025075خليل يحن  ابوعيشه منفردا بكافة االمور /0795550968-طريق المصفاه/الزرقاءقطع سياراتالسيارات

السيارات 

واالليات الثقيله 

60965522ولوازمها

اد  كة دحنون لالستث  شر

م.م.والتصدير ذ

اد والتصدير  كة دحنون لالستث  شر

م.م.ذ

معارض وتجارة 

ي- الهاشميه سيارات وحراج
ر
ف 0796871663-الحي الشر

تفويض المدير العام محمود عيس الفسفوس وغنام احمد غنام/  

عه ووائل التميمي ودمحم الخزاعله وبــهاء الدين شهاب وعمران الشر  

ي سعيد وفادي فيصل حرزهللا وامجد فالح
ودمحم و وائل حسنن  

الجمعان وبشار ودمحم التميمي واحمد تيسث  عوده وعلي عمر  

 الحجيله وخالد كمال دمحم ومصعب احمد حراحشه واحمد عدنان

ي ويحق للجميع بالتوقيع
ن
 الفسفوس وبالل العثامنه مستشار قانون

ن بكافة االمور وحسب السجل 200130183منفردين ومجتمعي 
السيارات 

واالليات الثقيله 

61069034ولوازمها

كة ريتاج للتوريدات  شر

والخدمات اللوجستية

كة ريتاج للتوريدات والخدمات  شر

اللوجستية

معدات واجهزه 

صناعية

اوي - الزرقاء الجديده  شارع / البثر

200135007السيد حسن مسلم دمحم الزيود اداريا وماليا وفضائيا/0778687040-االقىص الفالتر
السيارات 

واالليات الثقيله 

يكته61168618ولوازمها ن وشر كة زهث  حسني  يكتهشر ن وشر كة زهث  حسني  شر

معارض وتجارة 

0799132633-المنطقة الحرة-الزرقاءسيارات وحراج

ن  بكافة االمور الماليه والقضائية/ يك زهث  كامل دمحم حسني   الشر

300003653واالدارية او من يفوضه خطيا
السيارات 

واالليات الثقيله 

يكه61276648ولوازمها ي وشر
ن
كة شاكر الشيشان يكهشر ي وشر

ن
كة شاكر الشيشان شر

بناشر وغيار زيت 

واطارات

طريق - وادي الحجر - الزرقاء 

اد 0795550910-االتوتسثر

ي االمور الماليه او من يفوضونه خطيا/
ن
ن ف ن مجتمعي  يكي   الشر

ي االمور االداريه والقضائيه واالخرى او من
ن
بذالك ومنفردين ف  

200169161يفوضونه خطيا بذالك
السيارات 

واالليات الثقيله 

61353936ولوازمها

كة طالل جث  دمحم صالح  شر

كاه كاهوشر كة طالل جث  دمحم صالح وشر شر

معدات واجهزه 

صناعية

مقابل مصنع - حي عوجان\ الزرقاء

0795552641-البطانيات

ن او/ طالل جث  دمحم صالح او وائل جث  دمحم صالح مجتمعي   

200085522منفردين

السيارات 

واالليات الثقيله 

61482024ولوازمها

كة طيف الخليج للتجارة  شر

العامة

كة طيف الخليج للتجارة العامة  شر

(مناطق حرة  )

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

- شمال9شارع - المنطقة الحرة - الزرقاء 

0795623563

/  تفويض مشعل عقال مجنان الرولي وزيد سليمان سليم خرصن

كة بكافة االمور ن و او منفردين بالتوقيع نيابة عن الشر مجتمعي   

300005501ويحق لهم تفويض الغث  وتم تفويض عصام المنسي خطيا
السيارات 

واالليات الثقيله 

كاه61557155ولوازمها كة عبدالمعطي قاووق وشر كاهشر كة عبدالمعطي قاووق وشر شر

معدات واجهزه 

صناعية

-بجانب كازية ابوسيله- الضليل

0798396006

ي كافة االمور/
ن
مصطفن عبدالمعطي دمحم علي قاووق منفردا ف  

200093766الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى



السيارات 

واالليات الثقيله 

كة فتحي عويض واوالده61649588ولوازمها كة فتحي عويض واوالدهشر 0795661522-شارع بغداد/الزرقاءدراجات هوائيةشر

/ ي/فتحي جمعة دمحم عويض او احمد
ن
هيثم فتحي جمعة/هان  

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف 200125197عويض مجتمعي 

السيارات 

واالليات الثقيله 

كاه61758003ولوازمها كة فهد البيك وشر كاهشر كة فهد البيك وشر ميكانيكي سياراتشر

-الشارع الرئيسي\ الهاشميه

0795242471

فادي دمحم البيك او فراس دمحم البيك او فهد دمحم البيك او فوزي/  

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه
ن
دمحم البيك منفردين ف  

200096194واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

كة قاسم السمارنه واخوانه61849950ولوازمها معرض ابوقاسم لتجارة السياراتشر

معارض وتجارة 

اد/الزرقاءسيارات وحراج 0795581094-االتوسثر

قاسم دمحم خث  فالح السمارنه او جهاد دمحم خث  فالح السمارنه/  

ن بكافه االمور 200022317منفردين او مجتمعي 
السيارات 

واالليات الثقيله 

61981932ولوازمها

كة قمم الجبال لتجارة  شر

السيارات

كة قمم الجبال لتجارة السيارات  شر

(مناطق حرة)

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-شمال10ش - الزرقاء المنطقة الحرة 

0797666338

كة/ ن او منفردين بالتوقيع نيابه عن الشر كاء مجتمعي   تفويض الشر

300004888بكافة االمور او من يفوضه خطيا

السيارات 

واالليات الثقيله 

اد والتصدير62081739ولوازمها كة قوزان لالستث  اد والتصديرشر كة قوزان لالستث  شر

معارض وتجارة 

0785234561-ابو الزيغان- الهاشمية سيارات وحراج

/  تيسث 
 السيد احمد تيسث  عبدالرحيم والسيد مصطفن

 عبدالرحميم والسيد خلدون عبداللطيف خالد والسيد ابراهيم

سليمان فالح والسيد ليث خلدون عبداللطيف والسيد عبدهللا  

 عبدالكريم بشايره والسيد ابراهيم عبد اللطيف خالد بكافة االمور

200181889المالية واالدارية والقانونية والقضائيه ولهم حق تفويض الغث 

السيارات 

واالليات الثقيله 

يكته62164036ولوازمها كة ماهر سمرين وشر سيسبان لتجارة السياراتشر

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

 بغداد مع 0الوسط التجاري ش/الزرقاء

0795474421-شامل

/ ن او منفردين بكافه االمور/رئيفه جميل ماهر ابراهيم مجتمعي   

االداريه والماليه والقضائيه واالخرى وكل من الساده  

صدا/نايل/زكريا/دمحم/عامر/وليد/دمحم/ماجد/رمزي/ابراهيم/لؤي

ي كافة االمور المالية واالخرى/ غيث/احمد/م
ن
200118248هيثم منفردين ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

كاه62281930ولوازمها كة دمحم رحيم علي وشر شر

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

اع الرئيسي- المنطقة الحرة - الزرقاء  -الشر

0799904144

كة/ ن بالتوقيع نيابة عن الشر ن او منفردين مفوضي  كاه مجتمعي   الشر

300002554بكافة االمور
السيارات 

واالليات الثقيله 

62335119ولوازمها

كاه  كة دمحم علي قاووق وشر شر

التجاريه

كاه  كة دمحم علي قاووق وشر شر

التجاريه

معدات واجهزه 

صناعية

اد/ الزرقاء  مقابل سوبر ماركت /االتوسثر

0795579312-وادي العش

/ دمحم علي معوض قاووق وعلي دمحم علي قاووق وحسن دمحم علي  

ن ومنفردين او من يفوضانه خطيا بكافة معوض قاووق  مجتمعي   

200094530االمور
السيارات 

واالليات الثقيله 

يكه62475447ولوازمها كة معن نارص ابو زالم وشر يكهشر كه معن نارص ابو زالم وشر قطع سياراتشر

قرب -شارع عبدالمنعم رياض - الزرقاء 

0790526395-صيدليه الحكمه

يك معن نارص ابو زالم منفردا بكافة االمور االداريه/ تفويض الشر  

200166148والماليه والقضائيه واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

يكته62575953ولوازمها ن وشر كة ممدوح الشاهي  يكتهشر ن وشر كة ممدوح الشاهي  شر

بناشر وغيار زيت 

واطارات
ي -الرئيسي. ش- االزرق الجنون 

0788807772

ن منفردا بكافة االمور الماليه/ يك ممدوح عواد الشاهي  الشر  

200165653واالداريه والقضائيه واالخرى

السيارات 

واالليات الثقيله 

62669791ولوازمها

كة نردين لتجارة السيارات  شر

كة نردين لتجارة السيارات ذم.م.ذ م.م.شر

معارض وتجارة 

ينسيارات وحراج 0777448816-الزواهره- بث 

احمد ابو الطيب وخليل انعيم واحمد المغايظه و معتصم ابو/  

ي كافة االمور منفردين عدا
ن
الطيب ومنترص ابو شهاب و دمحم الزبن ف  

 رصف الشيكاتو عبدالرحيم شهاب وايمن قصقوص و وليد

عبدالرحمن وسمث  رمضان واحمد العلي وطارق ابو حامده و لؤي  

ي كافة االمور
ن
200134453كنعان ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

كة نرص وعبداللطيف ابوخرمه62730956ولوازمها كة نرص وعبداللطيف ابوخرمهشر قطع سياراتشر

ي / الزرقاء 
ر
ف المنطقه / عوجان الشر

0795049439-الصناعيه

/ ن عبداللطيف سليمان ابوخرمه او نرص سليمان ابوخرمه مجتمعي   

200002496او منفردين

السيارات 

واالليات الثقيله 

62882052ولوازمها

كة نهار بغداد لتجارة  شر

السيارات وقطع غيار السيارات

كة نهار بغداد لتجارة السيارات  شر

مناطق حرة  )وقطع غيار السيارات 

)

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

- شمال11المنطقة الحرة شارع - الزرقاء 

0790710398

تفويض السادة سعد مرزة حمزة و دمحم المسافري و رعد الشمري/  

ن اومنفردين بكافة االمور المالية كة مجتمعي  بالتوقيع عن الشر  

واالدارية والقضائية الخ او من يفوضونه خطيا وتم تفويض السيد  

300000763عبدهللا خليل عبدالحافظ تفويض خطيا



السيارات 

واالليات الثقيله 

62982732ولوازمها

كة ورثة سعيد رفيق بكر  شر

ي مناطق حرة
ن
النوبان

ي 
ن
كة ورثة سعيد رفيق بكر النوبان شر

مناطق حرة

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

 13شارع - المنطقة الحرة - الزرقاء 

0799322675-جنوب

ن او منفردين بكافة االمور المالية واالدارية/ كاء مجتمعي  الشر  

300004208والقضائية واالخرى او من يفوضنه خطيا بذلك
السيارات 

واالليات الثقيله 

يكه63077292ولوازمها ي وشر
ن
كة يوسف طابون يكهشر ي وشر

ن
كة يوسف طابون قطع سياراتشر

ي  -مقابل االشاره- االزرق الجنون 

0785338908

ي كافة االمور الماليه واالداريه/
ن
ي ف

ن
يك يوسف احمد طابون  الشر

200170259والقضائيه واالخري
السيارات 

واالليات الثقيله 

63110368ولوازمها

يف ابراهيم عبداللطيف  شر

يف  الراعيحسن الراعي قطع سياراتمحالت شر

بجانب حديقة - ش الجيش/ الزرقاء 

ي التل
-فوق نفق العبدلي/ وصفن

0795198254

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
يف ابراهيم عبداللطيف ف شر  

100094411والقضائية واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

صالح دمحم علي ابورحمه63257613ولوازمها

محل صالح ابورحمه لغسيل 

السيارات

تنجيد وتنظيف 

فرش وتلميع 

100298670صاحب المحل منفردا/0795761145-شارع الجيش/الزرقاءوغسيل السيارات
السيارات 

واالليات الثقيله 

صبحي طاهر صبحي قعدان63370596ولوازمها

معرض صبحي قعدان لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-المنطقة الحرفية الشمالية

0795601214

ي كافة االمور االدارية والمالية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100451069والقضائية
السيارات 

واالليات الثقيله 

طارق عصام احمد الدويك63463327ولوازمها

محل طارق الدويك ليبع اطارات 

قطع سياراتالسيارات

ش السخنه - حي معصوم - الزرقاء 

100364935صاحب المحل منفردا/0788693625-الرئيسي
السيارات 

واالليات الثقيله 

اوي لغسيل السياراتعاطف عبدالرحمن عقله الغويري63561404ولوازمها محطة البثر

بناشر وغيار زيت 

واطارات

مقابل الملعب /طريق المصفاه/الزرقاء

100341348صاحب المحل منفردا/0799934200-البلدي
السيارات 

واالليات الثقيله 

63673208ولوازمها

عبد الحافظ دمحم حسن 

ي- الهاشميةقطع سياراتمؤسسة عبدالحافظ الشحاتيتالشحاتيت
ر
ف 100484185صاحب المحل منفردا/0789263636-الحي الشر

السيارات 

واالليات الثقيله 

عطوان احمد علي العمر63769899ولوازمها

مؤسسة عطوان العمر لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ي/الهاشمية
ر
ف قرب مسجد /الحي الشر

0790817161-الرحمن

ي كافة االمور االدارية والمالية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

دمحم-صاحب المؤسسة او السادة علوان العمر/والقضائية  

بهاء الدين-عادل عليان-عمر الزيودي--قاسم الخزاعله-الخزاعله  

او علي طه علي الزيودبكافة االمور االدارية والمالية-شهام  

100443589والقضائية
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي عبدالفتاح عبدالفتاح63837748ولوازمها
علي حسنن

ي لبيع دهانات 
مؤسسة علي حسنن

تجليس ودهانالسيار ات

قرب جش الكليه /عوجان /الزرقاء

-المنطقه الحرفيه الصناعيه/العسكريه

100128819صاحب المؤسسة/0795275375
السيارات 

واالليات الثقيله 

مؤسسة الذروة لالنظمة الصناعيةعلي سيمر مجهد الخلف63970832ولوازمها

معدات واجهزه 

صناعية

-مقابل مدرسة الضليل المركزية-الضليل

0777770819-ش الرئيسي

/ ي كافة االمور
ن
دمحم مخلد صياح/دمحم مخلد صياح العثمان ف  

ي كافة االمور
ن
صاحب المؤسسة او دمحم مخلد صياح/العثمان ف  

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه
ن
100452883العثمان ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

علي عبدالحميد علي منصور64055539ولوازمها

المتخصص لتجارة قطع غيار 

قطع سياراتالباصات

ن -الزرقاء حي الجندي شارع الحرفيي 

100278680صاحب المؤسسة/0795755307
السيارات 

واالليات الثقيله 

علي دمحم جابر ابو محفوظ64175077ولوازمها

مؤسسه علي ابو محفوظ لتجاره 

السيارات وقطع السيارات

معارض وتجارة 

0790838270-شومر- الزواهره - الزرقاء سيارات وحراج

صاحب المؤسسة اوفازع الحسامي او طايل ابو محفوظ او نايف/  

عوده او اسعد ابو محفوظ او يحن  الخواجا او ايمن هنداوي او  

100509163وسام ابو محفوظ
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن64277485ولوازمها علي دمحم سالم العرافي 

ن لتجارة  مؤسسة علي العرافي 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ه رحمه- الزرقاء شارع - جبل االمث 

100542837صاحب المحل منفردا/0790083086-الخروب
السيارات 

واالليات الثقيله 

عماد نايف حسن ابو دهيس64379866ولوازمها

محطة عماد ابو دهيس لغسيل 

السيارات

تنجيد وتنظيف 

فرش وتلميع 

وغسيل السيارات

-مقابل السيفوي- الزرقاء الجديده 

100537575صاحب المؤسسه منفردا/0799929159



السيارات 

واالليات الثقيله 

100003596صاحب المحل منفردا/0785928925-شارع المصفاه\ الزرقاءقطع سياراتمؤسسة عمر عليان التجاريهعمر حمدي بدوي عليان64457301ولوازمها
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن الهياجنه64582363ولوازمها فاتن دمحم ياسي 

مؤسسة دير السعنة لتجارة قطع 

قطع سياراتالسيارات

- الجيش0حي الغويريه ش- الزرقاء 

100975547صاحب المؤسسة منفردا/0795088865
السيارات 

واالليات الثقيله 

قطع سياراتمؤسسة فاروق سلمان التجاريةفاروق احمد عبدالرحمن سلمان64673209ولوازمها

ي- الهاشمية
ر
ف -الشارع الرئيسي- الحي الشر

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/0788120407
ن
100484186صاحب المحل منفردا ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

100097028صاحب المؤسسة/0795030054-شارع الجيش/الزرقاءقطع سياراتمركز اسكاكا لقطع غيار السياراتفايز احمد فايز مصطفن64725533ولوازمها
السيارات 

واالليات الثقيله 

ي64871502ولوازمها
اد والتصديرماجد مصطفن ابراهيم المومنن ي لالستث 

ماجد المومنن

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ي ش-الهاشميه 
ر
ف - الرئيسي0الحي الشر

100461422صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0799032847
السيارات 

واالليات الثقيله 

مؤسسة دمحم العثامنه التجاريهدمحم ابراهيم دمحم العثامنه64966661ولوازمها

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

- مسجد العباس0ش- الهاشميه 

0797110311

ن حسب السجل التجاري/ دمحم ابراهيم دمحم العثامنه او المفوضي   

100403378بكافة االمور
السيارات 

واالليات الثقيله 

محطة دمحم ابو جوده للمحروقاتدمحم سليمان دمحم ابوجوده65076258ولوازمها

تنجيد وتنظيف 

فرش وتلميع 

وغسيل السيارات

شارع مكه - طريق المصفاه - الزرقاء 

100523859صاحب المؤسسه منفردا/0798217886-المكرمه
السيارات 

واالليات الثقيله 

مؤسسة دمحم سمث  نور التجاريهدمحم سمث  ابراهيم نور65175983ولوازمها

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ي- الهاشميه
ر
ف -اسكان الهاشميه- الحي الشر

100522953صاحب المحل او ايهاب سمث  ابراهيم نور/0781271733
السيارات 

واالليات الثقيله 

دمحم محمود علي المشاقبه65274990ولوازمها

مؤسسة دمحم المشاقبه لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ي. ش-الهاشمية
ر
ف -الحي الشر

100507748صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0795444261
السيارات 

واالليات الثقيله 

دمحم نافز حمدان عبدالقادر65381499ولوازمها

اد  مؤسسة دمحم عبدالقادر لالستث 

قطع سياراتوالتصدير

قرب - الشارع الرئيسي- السخنه- الزرقاء

100962371صاحب المؤسسة منفردا/0799961678-كازية توتال
السيارات 

واالليات الثقيله 

ات65454417ولوازمها ات التجاريهدمحم يوسف سليمان نعث  قطع سياراتمؤسسة دمحم نعث 

مجمع - ش ابوالفول\ الزرقاء الجديده

بجانب زعثر لقطع /الحسبان التجاري

100251407صاحب المؤسسة/0795983133-السيارات
السيارات 

واالليات الثقيله 

معرض محمود العسل للسياراتمحمود احمد صالح العسل65577578ولوازمها

معارض وتجارة 

0796800816- الرئيسي0ش- الهاشميه سيارات وحراج

صاحب المؤسسة منفردا  اوعايش موىس حياري او همام طالل/  

100507521النوبانياو احمد صالح العسل او عماد سليم حسن ابوبدر
السيارات 

واالليات الثقيله 

ن شحاده65680463ولوازمها محمود دمحم حسي 

مؤسسة محمود شحاده لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

100943004صاحب المؤسسة منقردا/0791007216- الرئيسي0ش- الهاشميه سيارات وحراج
السيارات 

واالليات الثقيله 

ك65768989ولوازمها  سليمان علي الثر
مصطفن

اد  ك لالستث 
مؤسسة مصطفن الثر

والتصدير

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

-ش شامل-الوسط التجاري-الزرقاء

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0795540800
ن
100429781صاحب المؤسسة منفردا ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

ادمصطفن دمحم سعيد دمحم الزاغه65866885ولوازمها مؤسسة الخزمة لالستث 

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

طريق - الرئيسي. ش- الهاشمية- الزرقاء

0795580343-االسكان

ن محمود الكردي او مالك/ مصطفن دمحم الزاغه او بالل امي   

مصطفن دمحم سعيد الزاغة او عمر فايز الخطيب او عمر يوسف  

الكردي او دمحم شهام سلمان او زيد احمد الزاغه او دمحم خلف  

 البشايره او عبدهللا عبدالكريم بشايره او كامل صالح الخزاعله

100406175بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه



السيارات 

واالليات الثقيله 

منصور حسن محمود منصور65973948ولوازمها

محالت منصور منصور لقطع 

قطع سياراتالسيارات

-المنطقة الحرفيه -حي الجندي - الزرقاء

اد0ش 0795654650-االتوسثر

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100494636والقضائيه
السيارات 

واالليات الثقيله 

موىس احمد دمحم جديع66081789ولوازمها

مؤسسة موىس جديع لتجارة 

السيارات

معارض وتجارة 

سيارات وحراج

ي خلف البلدية -الهاشمية الحي الغرن 

ن عل السجل/0785811149 100966576المفوضي 
السيارات 

واالليات الثقيله 

نافز محمود مصطفن ابوحطب66118432ولوازمها

محل نافز ابوحطب لبيع قطع 

0786730010-شارع الجيش/ الزرقاء قطع سياراتالسيارات المستعمله

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100159996واالخرى
السيارات 

واالليات الثقيله 

قطع سياراتريتال االول لتجارة قطع السياراتنزار عبدالمهدي سالمه التخاينه66272488ولوازمها

ى - الزرقاء  ضاحية الثورة العربيه الكث 

اد 0ش ي للسيارات- االتسثر
-بجانب القاضن

100456122صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0788117997
السيارات 

واالليات الثقيله 

نرص سليمان علي ابوخرمه66355042ولوازمها

محل نرص ابوخرمه لبيع قطع 

قطع سياراتالسيارات

المنطقه \ حي الجندي \ الزرقاء

100011229صاحب  المؤسسة/0796068339- الفالوجه0ش/ الصناعيه
السيارات 

واالليات الثقيله 

قطع سياراتمدينة االزرق لبيع قطع السياراتنرص سليمان علي ابوخرمه66473569ولوازمها

-المنطقه الصناعية- حي الجندي- الزرقاء

100490366صاحب المحل منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائية/0796068339
السيارات 

واالليات الثقيله 

نرص علي دمحم ابو رحمة66581859ولوازمها

مؤسسة نرص ابو رحمه الطارات 

ي كافة االمور/0795550182-الغويريه شارع الجيشقطع سياراتالسيارات
ن
100967574صاحب المؤسسة ف

السيارات 

واالليات الثقيله 

ن66677700ولوازمها  احمد شاهي 
ن لقطع السياراتوليد مصطفن قطع سياراتوليد شاهي 

-الملكه نور طريق المصفاه- الزرقاء 

100545084صاحب المؤسسة منفردا/0796606355
االنشاءات ومواد 

66779655البناء

احمد عبدالرحيم مصطفن 

بيع دهاناتمؤسسة تموز التجاريهعبدالرحمن

-المنطقة الصناعيه- وادي العش - الزرقاء 

100578615صاحب المؤسسة منفردا/0796825540
االنشاءات ومواد 

احمد دمحم عطاهلل الغويري66882245البناء

مؤسسة احمد دمحم  عطاهلل 

الغويري التجاريه

مواد بناء وادوات 

صحية

ي - / الزرقاء الجديده  اوي الجنون 
- البثر

100163058صاحب المؤسسه منغفردا/0788491565-طريق المصفاه
االنشاءات ومواد 

0795521922-شارع الجيش/الزرقاءزجاج ومرايا وبراويزالمؤسسة العربيه لزجاج السياراتاسماعيل عبدهللا مرعي مرعي66920600البناء

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100165178واالخرى
االنشاءات ومواد 

يمؤسسة بر االمان للمواد الصحيهانس احسان عمر عفانه67078269البناء
ن
صيانة مبان

-مقابل بنك االسكان- ش الجيش- الضليل

0791571051

 صاحب المؤسسة السيد انس احسان عفانه او عمر احسان/

100435176عفانه بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية
االنشاءات ومواد 

اد والتصديرايمن اسعد خليل العزه67157530البناء الدرجات العل لالستث 

مواد بناء وادوات 

100297702صاحب المحل منفردا/0788482110-الشارع الرئيسي/الهاشميةصحية
االنشاءات ومواد 

محل بالل ابومحفوظ لمواد البناءبالل احمد ضيف هللا ابومحفوظ67264540البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

-مقابل كازيه النارص/ش العام- الضليل 

100377702صاحب المحل منفردا/0795499649
االنشاءات ومواد 

محالت جهاد المشاقبه لمواد البناءجهاد سعود احمد المشاقبه67333586البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

شارع شبيب - الملك غازي /الزرقاء

100152905صاحب المؤسسة/0777751987-89عمارة -المقدادي
االنشاءات ومواد 

ي67475019البناء
ن
حماده نارص جوهر فرجان

ي الجندويل للخدمات  مؤسسه روان 

ياللوجستيه
ن
صيانة مبان

كة زين- الزرقاء  -شارع باب الواد مقابل شر

100486968صاحب المؤسسه منفردا/0796664045
االنشاءات ومواد 

كة شبيب لالسكان ذحنان سليمان دمحم التوايهة67571738البناء م.م.شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-مجمع الخث -شارع شامل-الزرقاء

0796533166

المدير العام حنان سليمان دمحم التوايهة بكافه االمور االدارية/  

200151425والمالية والقضائية واالخرى او من تفوضه خطيا
االنشاءات ومواد 

رامي سالم احمد ابوعجالن67676541البناء

مؤسسة ايار لخدمات اعمال 

يالصيانه
ن
صيانة مبان

بجانب مسجد - شارع الفاروق- الضليل

100522425صاحب المحل منفردا/0787691818-الفاروق
االنشاءات ومواد 

ي67758331البناء
ن
ي للسكرابرضوان رجا علي حوران

ن
خردواتمحل رضوان حوران

وادي العش جزء من المنطقة - الزرقاء

100002876صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0795993556-707رقم 
االنشاءات ومواد 

معرض الدوس لمواد البناءرفعت داود احمد سلمان67854449البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

-جش الدله\ حي الزواهره\ الزرقاء

100272102صاحب المحل منفردا/0785500682



االنشاءات ومواد 

سعيد عدنان سعيد ابوشعيب67975630البناء

محل سعيد ابوشعيب لتجارة 

االخشاب والقرميد

لوازم نجارين 

وحدادين

-36شارع - الزرقاء الجديده

100518175صاحب المحل منفردا/0786548900

االنشاءات ومواد 

كة ابراج النخبه لالسكان68069857البناء كة ابراج النخبه لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

اوي- الزرقاء الجديدهالسكنية 0777413666-البثر

ي العواد او نائب رئيس هيئة/
 رئيس هيئة المديرين عبد القدر لطفن

ن او منفردين المديرين عامر احمد العبد مفوضا بالتوقيع مجتمعي    

ي االمور الماليه واالداريه والقضائيه او اية امور اخرى منفردين او
ن
ف  

ن وتفويض الغث  200142900مجتمعي 
االنشاءات ومواد 

يكه68167842البناء كة ابراهيم القواسمة وشر يكهشر كة ابراهيم القواسمة وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع االقىص-الزرقاء الجديده-الزرقاء

0787293755

يك ابراهيم حمدان القواسمة منفردا بكافة االمور او من/ الشر  

200119686يفوضه خطيا

االنشاءات ومواد 

6823849البناء

ي 
ن
كة ابناء باسم عزت كيالن شر

يكتهم وشر

ي 
ن
كة ابناء باسم عزت كيالن شر

يكتهم وشر

مواد بناء وادوات 

صحية

-شارع الملك فيصل/ الزرقاء 

0795532981

كاء عبث  جميل احمد ابواصليح ونور الدين باسم/  تفويض الشر

ي كافة االمور الماليه واالداريه
ن
ن او منفردي ف ي مجتمعي 

ن
عزت كيالن  

200080766والقضائية ويحق لهم تفويض الغث 

االنشاءات ومواد 

6833397البناء

يم  كة ابناء سعدالدين شر شر

يم لمواد البناءلمواد البناء كة محالت شر شر

مواد بناء وادوات 

صحية

ى/الزرقاء  -الثوره العربيه الكث 

0786224444

ن او/ يم  مجتمعي  يم او جمال سعدالدين شر ن سعدالدين شر  حسي 

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية وتوكيل
ن
منفردين ف  

ن واالخرى 200005481المحامي 

االنشاءات ومواد 

كة ابناء مصطفن صالح68428266البناء محالت بيت فوريك التجاريةشر

مواد بناء وادوات 

صحية

مقابل اسكان /شارع المصفاه/الزرقاء

0795219696-الضباط

/  حابس مصطفن صالح او رائد مصطفن صالح او رأفت مصطفن

صالح  اويوسف مصطفن صالح او فائد مصطفن صالح  منفردين  

ي االمور االداريه
ن
200020952ف

االنشاءات ومواد 

كائه68568355البناء كة احمد ابوفارس وشر كائهشر كة احمد ابوفارس وشر شر

بناء وبيع الشقق 

ن-الزرقاءالسكنية 0786939077-ش الملل حسي 

/ كاء احمد فارس احمد ابوفارس ن/الشر ي عبدهللا دمحم شاهي 
 
رجان  

محمود فارس احمد ابوفارس والسيد عمر فارس احمد ابو فارس/  

ي االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى
ن
200138803منفردين ف

االنشاءات ومواد 

يكته68669409البناء كة احمد الظاهر وشر يكتهشر كة احمد الظاهر وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

شارع الملعب - حي جناعه - الزرقاء

0786250527-البلدي

ي كافة االمور/
ن
يك احمد حلمي دمحم ذيب الظاهر منفردا ف  الشر

200126271المالية واالدارية والقضائية واالخرى

االنشاءات ومواد 

يكه68760820البناء ي وشر كة احمد رمزي الحلن 
يكهشر ي وشر كة احمد رمزي الحلن 

شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

هه\ الزرقاء ن ين/ حي الثن -نزول بث 

0796170711

/ ي او رامي ي  او لؤي احمد  رمزي الحلن  احمد رمزي يوسف الحلن   

ي  منفردين بكافة االمور االدارية والماليه اسامه يوسف الحلن   

200012067والقضائيه واالخرى

االنشاءات ومواد 

68867801البناء

كة احمد فخري دمحم جمعه  شر

يكه وشر

كة احمد فخري دمحم جمعه  شر

يكه وشر

بناء وبيع الشقق 

0799988551-بغداد. ش- الزرقاءالسكنية

كة/ يك احمد فخري دمحم جمعه بالتوقيع عن الشر  تفويض الشر

منفردا بكافة االمور  المالية االدارية و القضائيه  او من يفوضه  

200113637خطيا
االنشاءات ومواد 

يكه68955453البناء كة احمد فواز دياك وشر يكهشر كة احمد فواز دياك وشر شر

مواد بناء وادوات 

0785551300-دوار حي معصوم\ الزرقاءصحية

احمد فواز منفردا بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه/  

200012336واالخرى
االنشاءات ومواد 

69078557البناء

ف عصام ابوزرينه  كة اشر شر

كائه وشر

ف عصام ابوزرينه  كة اشر شر

كائه وشر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ي-الهاشمسة - الزرقاء 
ر
ف -الحي الشر

ف عصام ابوزرينه منفردا بكافة االمور/0788723709 يك اشر 200165369الشر

االنشاءات ومواد 

كة اعمدة البيت التجاريه69163687البناء كة اعمدة البيت التجاريهشر شر

مواد بناء وادوات 

اوي-الزرقاء صحية 0795525218-البثر

/ رشاد همام- وعمار احمد رامي الشوا -همام رشاد سعيد الشوا   

ن او منفردين بكافه االمور االداريه والماليه رشاد الشوا مجتمعي   

200093907والقضائيه واالخرى او من يفوضونه خطيا
االنشاءات ومواد 

كة اكرم ودمحم غرابه69268639البناء كة اكرم ودمحم غرابهشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع الفالح- حي الفالح - الزرقاء 

0799973096

ي كافة/
ن
ن اكرم احمد غرابه و دمحم احمد غرابه منفردين ف يكي  الشر  

200126156االمور الماليه والقضائية واالدارية االخرى
االنشاءات ومواد 

69381844البناء

اميك  كة االبتسامه للسث  شر

والبورسالن

اميك  كة االبتسامه للسث  شر

والبورسالن

مواد بناء وادوات 

صحية

-بجانب االشاره- مثلث الضليل-  الضليل 

0785356868

 السيد يوسف حسن محمود ابوهويدي والسيد يونس حسن/

ن او منفردين بكافة االمور 200184236محمود ابوهويدي مجتمعي 
االنشاءات ومواد 

69474540البناء

كة االهليه لتجارة لوازم  شر

الدهانات

كة االهليه لتجارة لوازم  شر

0799201866-جبل االمث  حمزه/الزرقاءبيع دهاناتالدهانات

ي بكافه االمور الماليه/
ن
كة السيد ماهر عدنان صوران  مدير عام الشر

200161786والقضائيه واالداريه
االنشاءات ومواد 

69551990البناء

كة الثقه لالنابيب  شر

كة الثقه لالنابيب الحديثه ذم.م.ذ.الحديثه م.م.شر

مواد بناء وادوات 

0795628852-36شارع /الزرقاءالجديدةصحية

ي االمور الماليه والسيد/
ن
 السيد ساهر علي احمد الحاج مصطفن ف

ي االمور
ر
ي باف

ن
200115923دمحم علي احمد الحاج مصطفن ف

االنشاءات ومواد 

69680345البناء

كة الحطيم للمشاريــــع  شر

 م0 م0السكنية ذ

كة الحطيم للمشاريــــع السكنية  شر

م0م0ذ

بناء وبيع الشقق 

السكنية

حي / جبل المغث  / الزرقاء الجديدة 

200180795سناء مصطفن فرج العضايله/0781845556-ارسالن

االنشاءات ومواد 

69742513البناء

كة الرام الثالثيه للتجاره  شر

.م.م.العامه ذ 

كة الرام الثالثيه للتجاره العامه  شر

.م.م.ذ 

لوازم نجارين 

وحدادين

مقابل مجمع / الزرقاء الجديده 
ن -بجانب مطعم ابو وجيه/ الحرفيي 

200001409احمد ابراهيم محمود منفردا/0799464337



االنشاءات ومواد 

كة الرقم الصعب لالسكان69873450البناء كة الرقم الصعب لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-مثلث نومان- الغويريه- الزرقاء 

0789032285

ن او منفردين/ ي مجتمعي 
ن
كاء احمد علي غصن ودمحم اديل عنان

الشر  

بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضانه  

200158601خطيا

االنشاءات ومواد 

69971507البناء

كة الزايد لتجارة وتشكيل  شر

المعادن

كة الزايد لتجارة وتشكيل  شر

المعادن

لوازم نجارين 

وحدادين

-شارع السعاده مجمع البغال-الزرقاء

0787008822

/ ن كاء دمحم عبدالرحيم زايد و محمود عبدالرحيم زايد مجتمعي   الشر

او منفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية او من  

200150323يفوضانه خطيا منفردين

االنشاءات ومواد 

ي لمواد البناء7008112البناء
كة السفارينن ي لمواد البناءشر

كة السفارينن شر

مواد بناء وادوات 

صحية

ن/ الزرقاء  مقابل بنك / شارع الملك حسي 

0796398848-االردن

/ ن يك خالد عبدالرحمن امي   فتحي عبدالرحيم حمدان غزال والشر
ن يك عمار فتحي عبدالرحيم غزال منفردين او مجتمعي  غزال والشر  

بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى او من يفوضونه  

200038600خطيا

االنشاءات ومواد 

70166658البناء

كة الشمعه القويه لالسكان  شر

م.م.ذ

كة الشمعه القويه لالسكان  شر

م.م.ذ

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ين0ش- حي الزواهره - الزرقاء  مقابل -  بث 
0798257454-صاالت المنن

عامر عزمي محمود دعنا  بحضور احد من اياد دمحم عوده عوده/  

200131083اومازن عبدالحمد دمحم   او من يفوضه خطيا بكافة االمور
االنشاءات ومواد 

70281768البناء

كة الغد لتعبئة االسمنت  شر

ومواد البناء

كة الغد لتعبئة االسمنت ومواد  شر

البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

قرب مراىسي لمواد - شارع القدس عربية 

0786001608-السخنة- البناء 

ي كافة االمور المالية أو القانونية/
ن
المدير العام منفردا بالتوقيع ف  
ً
200184048واالدارية أو من يفوضه خطيا

االنشاءات ومواد 

كة القلمون لالسكان70370194البناء كة القلمون لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

هه-الزرقاءالسكنية ن 0789257825-ش الثن

ن عبدالعزيز/ ن خالد عبدالعزيز والسيد فادي حسي   السيد حسي 

ن عبدالعزيز منفردين و ن بكافة/والسيد دمحم حسي  او مجتمعي   

200145660االمور او من يفوضونه خطيا
االنشاءات ومواد 

كة الكاش لالسكان70481410البناء كة الكاش لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-36شارع - الزرقاء الجديده 

ي كافه االمور/0777201920
ن
كة منفردا ف 200184145صاحب الشر

االنشاءات ومواد 

كة المحيد لالسكان ذ 70556578البناء كة المحيد لالسكان ذ .م.م.شر .م.م.شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-16شارع \ الزرقاء الجديده

0795597424

محمود دعنا باالمور االداريه ودريد علي ومحمود دعنا  معا /  

200085842بالتوقيع عل االمور الماليه
االنشاءات ومواد 

70676536البناء

كة المر للرخام والجرانيت  شر

والحجر

كة المر للرخام والجرانيت  شر

والحجر

مواد بناء وادوات 

200161303مهند دمحم سعيد عبدالحفيظ منفردا بكافة االمور المالية واالدارية/0796193169-الزرقاء حي عوجانصحية
االنشاءات ومواد 

70761181البناء

كة المسار لتجاره الحديد  شر

وم والخرده ذ م م المث 

كة المسار لتجاره الحديد  شر

وم والخرده ذ م م المث 

لوازم نجارين 

وحدادين

-وادي العش/حي الجندي/الزرقاء

0796867755

كة منفردا بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه/ صاحب الشر  

200111257واالخرى

االنشاءات ومواد 

70871490البناء

اميك ذ  كة المستشار للسث  شر

اميك ذ .م.م. كة المستشار للسث  .م.م.شر

مواد بناء وادوات 

صحية

ف.ش-حي شاكر-الزرقاء -عبدالحميد شر

0795718738

/ كاء عماد فؤاد عوده عوده ورائد فؤاد عوده عوده فقط ال غث  الشر  

ن ومنفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية مجتمعي   

200150116او ببعضها/او من يتم تفويضه خطيا بجميع االمور و/واالخرى و

االنشاءات ومواد 

يكته70971910البناء كة انس ابو منصور وشر يكتهشر كة انس ابو منصور وشر شر

بناء وبيع الشقق 

0795049651-حي الضباط-الزرقاءالسكنية

/ ن يكه مها محمود علي ابو منصور او محمود علي حسي 
 الشر

ن او منفردين بكافة االمور المالية واالدارية ابومنصور مجتمعي   

200146052والقضائية واالخرى او من يفوضانه خطيا منفردين

االنشاءات ومواد 

كاه71067909البناء كة انور غنيم وشر كاهشر كة انور غنيم وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع الهالل -حي االمث  دمحم -الزرقاء

0785529417-داخل مجمع العقرباوي

/ ي عارف ابو/طارق/صقر/سناء/رداد/رائد/انور
نورالدين سبنر  

ن بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه 200125788غنيم منفردين و مجتمعي 
االنشاءات ومواد 

71169465البناء

كة اياد عوض توفيق ضمره  شر

يكته وشر

كة اياد عوض توفيق ضمره  شر

يكته وشر

بناء وبيع الشقق 

0776472256-شارع الزهور- الزرقاءالسكنية

ي كافة االمور الماليه/
ن
ن  اياد ضمره وسماح عمر منفردين ف يكي  الشر  

200127297واالداريه والقضائيه والخرى

االنشاءات ومواد 

71281676البناء

كة ايهاب احمد الخضور  شر

يكه يكهوشر كة ايهاب احمد الخضور وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ه رحمه- الزرقاء  -جبل االمث 

0777285477

يك ايهاب احمد اسحق الخضور بالتوقيع عن/  تفويض الشر

ي كافة االمور الماليه واالدارية والقضائية واالخرى
ن
كة منفردا ف الشر  

200185241يفوضه خطيا بذلك
االنشاءات ومواد 

كة بشار وخالد دياك71371015البناء كة بشار وخالد دياكشر شر

مواد بناء وادوات 

صحية

ن- الزرقاء الجديده - مجمع الحرفيي 

0786663088-بجانب السيفوي

ي االمور الماليه واالداريه/
ن
يك بشار فواز احمد دياك منفردا ف الشر  

200148167والقضائيه واالخرى

االنشاءات ومواد 

71453991البناء

كة بالل بدرالدين عنبتاوي  شر

واخوانه

كة بالل بدرالدين عنبتاوي  شر

واخوانه

مواد بناء وادوات 

صحية

اد -حي المصانع- وادي العش\ االتوسثر

0795066833

ن / يكي  بالل بدرالدين عنبتاوي منفردا بكافة االمور او اي شر  

ن من احمد نبال بدرالدين عبدالعزيز عنبياوي/دمحم/بالل/مجتمعي   

بدرالدين عنبتاوي منفردا بكافة االمور اومن يفوضه/ بكافة االمور  

ن من احمد ن مجتمعي  يكي  بدرالدين/بالل / دمحم/خطيا  واي شر  

200028900عبدالعزيز عنبياوي بكافة االمور



االنشاءات ومواد 

71581423البناء

كة بالل سمث  الخطيب  شر

يكه يكهوشر كة بالل سمث  الخطيب وشر شر

بناء وبيع الشقق 

ي كافة االمور/0795312150-قرب البلديه/ الهاشمية السكنية
ن
يك بالل محمود الخطيب منفردا ف 200184458الشر

االنشاءات ومواد 

71670858البناء

ق لالسكان  كة بوابة الشر شر

ق لالسكان ذ.م.م.ذ كة بوابة الشر .م.م.شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

مقابل -ش الملك عبدهللا /الزرقاء

ي
ي-العوريفن 0796913013-عمارة الحلن 

كة/  المدير العام طاهر دمحم طاهر الخالدي  بالتوقيع عن الشر

200136966منفردا بكافة االمور االداريه والقضائيه والماليه واالخرى

االنشاءات ومواد 

71769980البناء

كة بيالر لالسكان والتطوير  شر

م.م.العقاري ذ

كة بيالر لالسكان والتطوير  شر

م.م.العقاري ذ

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ن عمارة -الوسط التجاري ش الملك حسي 

0787008822-البغال بالزا

/ يك من الثالثه اكرم/ المدير العام دمحم عبدالرحيم و او اي شر  

منفردين او- محمود عبدالرحيم- دمحم عبدالحيم- عبدالرحيم  

ي كافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى
ن
ن ف 200145816مجتمعي 

االنشاءات ومواد 

كاه71869626البناء كة جمال الكريدلي وشر
كة جمال الكريدليشر

شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ي-الزرقاء الجديده اوي الجنون 
-البثر

0777400115

ي كافة االمور/
ن
 علي الكريدلي منفردا ف

يك جمال مصطفن  الشر

200132600االدارية والمالية والقضائية واالخرى

االنشاءات ومواد 

يكه71960135البناء كة جمعه عماره وشر عماره وصافيه لالسكانشر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

قرب - القادسيه. ش/الزرقاء الجديده

0777614224-مستشفن ابن سينا

ن او منفردين/ جمعه موىس عماره او احمد علي صافيه مجتمعي   

200004620بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه  او من يفوضانه خطيا
االنشاءات ومواد 

72067861البناء

كة حسام زياد العسالي 
شر

يكته يكتهوشر كة حسام زياد العسالي وشر
شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-قرب المركز الصحي- الغويريه - الزرقاء 

0795469967

ن منفردين بكافة االمور الماليه واالدراية و القضائية/ يكي  الشر  

ها 200128422وغث 
االنشاءات ومواد 

يكته72160689البناء كة حسام سلمان وشر يكتهشر كة حسام سلمان وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

يف نارص . ش/حي االمث  دمحم/الزرقاء الشر

0795550701-بن جميل

يك حسام عبدالكريم سلمان منفردا بكافة االمور الماليه/ الشر  

200102534واالداريه والقضائيه
االنشاءات ومواد 

72255249البناء

ي  كة حسام صالح الفالوح  شر

مؤسسة االعتصام لتجارة االلمنيوموولده

ابواب وشبابيك 

جاهزة

قرب اشارات -الشارع الرئيسي\ الهاشميه

ي منفردا/0799984299-البلدية يك حسام صالح جمعه الفالوح  200106574الشر

االنشاءات ومواد 

72369547البناء

كة حسام عمر علي حيمور 
شر

كاه كة حسام عمر حيمور لالسكانوشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

شارع الحاج - الوسط التجاري - الزرقاء

0798943939-مراد

ن  ايمان مصطفن  و حسام حيمور منفردين بكافة االمور/ يكي  الشر  

يك علي حيمور مفوضا
الماليه واالداريه والقضائيه واالخرىوالشر  

200142738ببيع الشقق ومراجعة الدوائر الحكومية
االنشاءات ومواد 

72460571البناء

ن دمحم علي دمحم  كة حسي  شر

يكه يكهوشر ن دمحم علي دمحم وشر كة حسي  يشر
ن
صيانة مبان

ين/الزواهره/الزرقاء  -طريق بث 

0795372725

ن دمحم علي دمحم منفردا بكافة االمور الماليه واالداريه/ يك حسي  الشر  

200104912والقضائيه
االنشاءات ومواد 

يكه72574514البناء كة خلدون عزمي دعنا وشر
يكهشر كة خلدون عزمي دعنا وشر

شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ه رحمه- الزرقاء  -جبل االمث 

0799360373

/ يك خلدون عزمي
ي االمور االداريه والقضائيه واالخرى الشر

ن
ف  

200155107محمود دعنا منفردا
االنشاءات ومواد 

كة خليل ابو زريق واوالده72622238البناء شر

مؤسسة ابوزريق للتجارة والمواد 

البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

ي التل/ الزرقاء 
-شارع الشهيد وصفن

كاء منفردين بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية االخرى/0796359955 200025015الشر

االنشاءات ومواد 

72771868البناء

اميك  كة درة االردن للسث  شر

والبورسالن

اميك  كة درة االردن للسث  شر

والبورسالن

مواد بناء وادوات 

0799802760-حي الجندي-الزرقاء صحية

 المفوضون بالتوقيع بالل ابراهيم حسن ابو غلوس وخالد ابراهيم/

 حسن ابو غلوس ويوسف ابراهيم حسن ابو غلوس وعبدهللا

ن او منفردين بكافه االمور  ابراهيم حسن ابو غلوس مجتمعي 

200139154االدارية والمالية والقضائية واالخرى

االنشاءات ومواد 

كة دلتا للكهروميكانيك ذ72882091البناء كة دلتا للكهروميكانيك ذم.م.شر 0798279434-36. ش/الزرقاء الجديدة الطاقة المتجددهم.م.شر

ي كافة/
ن
 تفويض السيد احمد عدنان عبدالعزيز الفسفوس منفردا ف

ي
ن
ن احمد الزيود منفرداف  االمور وتفويض المهندسة عبث  حسي 

االمور المالية واالدارية والقضائية والمهندس دمحم عقيل دمحم  

ي االمور المالية واالدارية والقضائية
ن
200166305الخالدي منفردا ف

االنشاءات ومواد 

72968933البناء

كة رياض خميس الرفاعي  شر

كاه كاهوشر كة رياض خميس الرفاعي وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

قرب مسجد زيد بن -جبل طارق-الزرقاء

0795502560-ثابت

ي كافة االمور او من/
ن
يك رياض خميس مصباح الرفاعي منفردا ف الشر  

200126564يفوضه خطيا
االنشاءات ومواد 

يكها73055778البناء كة ريما العموش وشر يكهاشر كة ريما العموش وشر شر

بناء وبيع الشقق 

200060689ريما دمحم سالمه العموش منفرده بكافة االمور  /0777484090-الملك عبدهللا\ الزرقاءالسكنية
االنشاءات ومواد 

كة زغلول اخوان لمواد البناء73117240البناء كة زغلول اخوان لمواد البناءشر شر

مواد بناء وادوات 

صحية

المنطقه الحرفيه /الزرقاء الجديده

0795588682-الشماليه

ن او منفردين / محمود غازي زغلول وسعد غازي زغلول مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200034861ف

االنشاءات ومواد 

73263681البناء

كة زيد عواد البطارسه  شر

يكته يكتهوشر كة زيد عواد البطارسه وشر شر

بناء وبيع الشقق 

0772077088-االمث  هاشم.ش/الزرقاءالسكنية

يك زيد البطارسه منفردا بكافه االمور االداريه والماليه/ الشر  

200106011والقضائيه واالخرى او من يفوضه
االنشاءات ومواد 

ي73351147البناء
كة سامر واسمهان الرياضن يشر

كة سامر واسمهان الرياضن شر

بناء وبيع الشقق 

0777355557-16شارع /الزرقاءالجديدهالسكنية

ي او سامر فهد/
ي اواسمهان يوسف الرياضن

فهد سليمان حنا الرياضن  

ن او منفردين ي مجتمعي 
200007507الرياضن



االنشاءات ومواد 

يكته73471810البناء كة سامي غانم الباز وشر
يكتهشر كة سامي غانم الباز وشر

شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-مثلث االقىص- جبل طارق - الزرقاء 

0799044144

يك سامي غانم منفردا بكافه االمور االدارية والمالية/
الشر  

200146240والقضائية واالخرى

االنشاءات ومواد 

كاه73553073البناء كة سليم ابراهيم دمحم وشر كاهشر كة سليم ابراهيم وشر شر

مواد بناء وادوات 

صحية

قرب بلدية - شارع الملك فيصل\ الزرقاء 

ن او منفردين /0776123417-92عمارة -الزرقاء 200084385سليم ابراهيم او سمث  ابراهيم مجتمعي 
االنشاءات ومواد 

كة سليمان المعطان واوالده7369843البناء سليمان حباس واوالده لمواد البناءشر

مواد بناء وادوات 

صحية

ف\الزرقاء قرب -شارع عبدالحميد شر

0796055808-المؤسسة العسكرية

ي كافه االمور  الماليه/
ر
يك سليمان حباس المعطان منفردا ف الشر  

200067646واالداريه والقضائيه واالخرى
االنشاءات ومواد 

كاه73771715البناء كة سهيل العمري وشر كاهشر كة سهيل العمري وشر شر

بناء وبيع الشقق 

0795318304-16 0 الزرقاء الجديده شالسكنية

يك سهيل صالح حسن العمري منفردا بكافه االمور االدارية/ الشر  

200010059والمالية والقضائية واالخرى
االنشاءات ومواد 

73853014البناء

كة سوسن عبدالكريم الكيالي 
شر

كاها وشر

كة سوسن عبدالكريم الكيالي 
شر

كاها وشر

مواد بناء وادوات 

صحية

ضاحية الثوره \ وادي الحجر/ الزرقاء

ى 0785915214-العربيه الكث 

ي كافة/
ن
 سوسن عبد الكريم الكيالي منفرده او من تفوضه خطيا ف

200011705االمور
االنشاءات ومواد 

ي وابراهيم اللهالي73950951البناء
ر
كة شوف ي وابراهيم اللهاليشر

ر
كة شوف شر

لوازم نجارين 

وحدادين

شارع - مقابل السيفوي/الزرقاءالجديده

ي دمحم ابراهيم اللهالي منفردا بكافه االمور/36-0795539377
ر
يك شوف 200025686الشر

االنشاءات ومواد 

ي74062841البناء كة صالح احمد ومازن الخرون 
يشر كة صالح احمد ومازن الخرون 

شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ش الملك عبدهللا مع شارع باب - الزرقاء 

-1الواد الطابق الخامس رقم 

0795092816

/ ي  منفردين بكافه االمور االداريه/صالح مازن احمد صالح الخرون   

200107307والماليه والقضائيه واالخرى

االنشاءات ومواد 

يكته74171193البناء ن وشر كة طالب الياسي  يكتهشر ن وشر كة طالب الياسي  شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ن السعاده 0ش-الزرقاء   الملك حسي 

0795555761-سابقا

/ ن جمانه فوزي دمحم سعيد الشافعي وطالب دمحم حسن الياسي   

200148844منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
االنشاءات ومواد 

يكته74267906البناء ي وشر
ن
كة عبد الف يكتهشر ي وشر

ن
كة عبد الف شر

بناء وبيع الشقق 

0795394533-الزهور. ش- الزرقاء السكنية

ي منفردا بكافة االموراالدارية والماليه/
ن
يك عبد حمدان الف الشر  

200125236والقضائيه

االنشاءات ومواد 

74321730البناء

كة عبد نعمان عبد الرحمن  شر

كاه مؤسسة االعتماد لمواد البناءوشر

مواد بناء وادوات 

صحية

-شارع الملك فيصل/ الزرقاء

0787123600

/ عبد نعمان عبدالرحمن او علي عبد نعمان عبدالرحمن او مصطفن  

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف عبد نعمان عبدالرحمن مجتمعي   

200069873االداريه والماليه والقضائية واالخرى

االنشاءات ومواد 

كة عبداالحد قطان واوالده74472755البناء كة عبداالحد قطان واوالدهشر شر

مواد بناء وادوات 

اوي- الزرقاء الجديدهصحية 0798904540-البثر

تفويض السيد المدير العام نبيل عبداالحد عودة قطان والسيد/  

ن او نائب المدير العام عبداالحد نبيل عبداالحد قطان مجتمعي   

ي كافة االمور ويحق لهم تفويض الغث 
ن
200116866منفردين ف

االنشاءات ومواد 

7458905البناء

كة عبدالجبار عبدهللا  شر

عبداللطيف واخوانه

مصنع حواره  لصناعة وتجارة 

االلمنيوم

لوازم نجارين 

وحدادين

ن \ الزرقاء الجديده مجمع الحرفيي 

ي كافة االمور /0777775452-المصفاه0ش -الشمالي
ن
200045203عبدالجبار عبدهللا عبداللطيف منفردا ف

االنشاءات ومواد 

كاه74682044البناء كة عبدالرحمن الالال وشر كاهشر كة عبدالرحمن الالال وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

مجمع  - 26الزرقاء الجديده شارع 

ي كافه االمور/0796662189-قواديس
ن
ن او منفردين ف كاء مجتمعي  200147019الشر

االنشاءات ومواد 

74747040البناء

كة عبدالرحمن خريسات  شر

كة عبدالرحمن خريسات واوالدهواوالده شر

مواد بناء وادوات 

صحية

مقابل مستودعات / عوجان/ الزرقاء 

كة الكهرباء 0777754133-شر

/  احمد عبدالرحمن علي خريسات وحمود عبدالرحمن علي

 خريسات وعبدالرحمن علي مسعود خريسات وعبدهللا

 عبدالرحمن علي خريسات ودمحم عبدالرحمن علي خريسات

ن او منفردين بكافة االمور 200060304مجتمعي 

االنشاءات ومواد 

74836455البناء

كة عبدالرحيم ذياب دنون  شر

يكه وشر

اء لمواد  محالت الجزيره الخرصن

البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

دوار الخميس /حي الزواهره/ الزرقاء 

ل السيد علي حسن/
ن 0795790264-مثن

 عبدالرحيم ذياب درويش دنون او وليد علي عبدالحسن طه/

ي كافة االمور االداريه والمالية واالخري
ن
ن او منفردين ف 200049265مجتمعي 

االنشاءات ومواد 

كة عبدالفتاح وفايز سماره74968862البناء كة عبدالفتاح وفايز سمارهشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-36/شارع مكه المكرمه- الزرقاء الجديده

0799464337

ن عبدالفتاح محمود سماره وفايز محمود سماره/ يكي   الشر

ي االمور القضائية
ن
ي كافة االمور الماليه ومنفردين ف

ن
ن ف مجتمعي   

200114260واالدارية واالخرى

االنشاءات ومواد 

75067786البناء

كة عبدالكريم عبداللطيف  شر

يكته احمد وشر

كة عبدالكريم عبداللطيف احمد  شر

يكته وشر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-جبل المغث -الزرقاء الجديده 

0795670806

يك عبدالكريم عبداللطيف عبدالحميد احمد منفردا بكافة/  الشر

200106748االمور   المالية االدارية و القضائيه  او من يفوضة خطيا
االنشاءات ومواد 

كة عبدالكريم واحمد العمري75143543البناء االفق للتوريدات الميكانيكيةشر

مواد بناء وادوات 

صحية

-خلف سامح مول-الزرقاء الجديده

0795676330

ي كافة االمور او/
ن
ن  غبدالكريم مصطفن العمري منفردا ف يكي  الشر  

200062860من يفوضانه خطيا



االنشاءات ومواد 

كة عبدهللا ووليد ابو عبيده75271064البناء كة عبدهللا ووليد ابو عبيدهشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-الهاشمي.ش-حي رمزي-الزرقاء

0788782233

ن  عبدهللا محمود مصلح ابو عبده و وليد محمود مصلح/ يكي   الشر

ن او منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه ابو عبده مجتمعي   

200148338والقضائيه واالخرى

االنشاءات ومواد 

75381572البناء

كة عث  االردن لتجارة الحديد  شر

و المعادن

كة عث  االردن لتجارة الحديد و  شر

المعادن

لوازم نجارين 

0777778756--الهاشميه وحدادين

كة منفردا/  يكون السيد بالل احمد الحوامده مفوضا عن الشر

بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية والقانونية او من يفويضه  

200174773خطيا بذلك

االنشاءات ومواد 

75471539البناء

كة عدي وقىصي صايل  شر

كة عدي وقىصي صايل المعايطهالمعايطه شر

مواد بناء وادوات 

ي-الزرقاء صحية 0776273315-عوجان الجنون 

ن مفلح المعايطة بكافة االمور الماليه واالداريه/ صايل حسي   

ن المعايطه او/والقضائيه ن عدي وقىصي صايل حسي  يكي  الشر  

200150509منفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى
االنشاءات ومواد 

75552358البناء

كة عطيه جلبه واسماعيل  شر

الخطيب

كة عطيه جلبه واسماعيل  شر

الخطيب

بناء وبيع الشقق 

200066442عطيه نجيب علي جلبه منفردا بكافه االمور ا/0798892911-السكه. الزرقاء شالسكنية

االنشاءات ومواد 

كة عفرين للشقق السكنيه75677522البناء كة عفرين للشقق السكنيهشر شر

بناء وبيع الشقق 

0795327272-ش االندلس- الزرقاءالسكنية

كة بكافة/  تفويض السيد احمد نجيب بصفته المديرالعام للشر

200170903االموراالداريه والماليه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا
االنشاءات ومواد 

كة عقربا لالسكان75766516البناء كة عقربا لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

شارع عمادالدين -حي معصوم -الزرقاء 

0796664060-زنكي

لؤي كمال يوسف الزايد  منفردا بكافة االمور المالية واالدارية/  

200116777والقضائيه او من يفوضه خطيا
االنشاءات ومواد 

كة غالب عزمي دعنا واخوانه75874666البناء
كة غالب غزمي دعنا واخوانهشر

شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ة رحمه - الزرقاء  شارع - جبل االمث 

0785300883-الخروب

ن او منفردين بكافة االمور االدارية والمالية/ كاء مجتمعي  الشر  

200157305والقضائية واالخرى او من يفوضونه خطيا بذلك

االنشاءات ومواد 

75958157البناء

كة غسان هواش يوسف  شر

يكه يكهوشر كة غسان هواش يوسف وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ين مقابل / حي الزواهره\ الزرقاء طريق بث 

ين عند جش المشاة -سجن بث 

0795913976

ن او منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه/ ن مجتمعي  يكي  الشر  

200096663والقضائيه واالخرى
االنشاءات ومواد 

كة فراس ومنث  انشيوات76052538البناء كة فراس ومنث  انشيواتشر شر

بناء وبيع الشقق 

0796725577-16شارع /الزرقاءالجديدهالسكنية

/ فراس منث  انشيوات او منث  ابراهيم انشيوات او فؤاد منث   

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف 200027778انشيوات مجتمعي 

االنشاءات ومواد 

كة قصور اشبيلية لالسكان76182034البناء كة قصور اشبيلية لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

اوي - الزرقاء الجديده -مجمع االشاء-البثر

يك معن سلمان مغث  العايش/0796591071 200185398الشر

االنشاءات ومواد 

كاه76272167البناء كة لؤي شقث  وشر كاهشر كة لؤي شقث  وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع االقىص-جبل طارق-الزرقاء

0797843112

ن لؤي عبدالرحمن حسن شقث  وباسم احمد صالح/ يكي   الشر

ي منفردين بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية واالخرى 200142706الخرون 

االنشاءات ومواد 

76369483البناء

ي اسماعيل الرصعاوي 
كة لطفن شر

يكه وشر

ي اسماعيل الرصعاوي 
كة لطفن شر

يكه وشر

بناء وبيع الشقق 

0795051817-حي االمث  دمحم- الزرقاء السكنية

ي كافة/
ن
ي الرصعاوي  منفردين ف

ن خالد الرصعاوي ولطفن يكي  الشر  

االمور  الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضانه خطيا  

200111823منفردين

االنشاءات ومواد 

كاه76469497البناء كة ماهر ابو شهاب وشر كاهشر كة ماهر ابو شهاب وشر شر

بناء وبيع الشقق 

0788866704-شارع باب الواد- الزرقاءالسكنية

ن ماهر حافظ دمحم ابوشهاب ودمحم ناجح حمدان ابوقتب/ يكي  الشر  

ن او منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه مجتمعي   

200139359واالخرى
االنشاءات ومواد 

76581453البناء

كة ماهر عبدهللا وايهاب  شر

كة ماهر عبدهللا وايهاب الفقهاءالفقهاء شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-ش- جبل االبيض  - الزرقاء 

0787272213

ي االمور المالية واالدارية/
ن
ن او منفردين ف كاء مجتمعي  الشر  

200168148والقضائية واالخرى او من يفوضونه خطيا
االنشاءات ومواد 

كاه76668223البناء كة دمحم الريان وشر كاهشر كة دمحمالريان وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-ش سعد جمعه/الزرقاء الجديده

0788801192

يك دمحم فالح صالح الريان منفردا بكافة االمور االدارية/ الشر  

200121591والمالية والقضائية

االنشاءات ومواد 

76776322البناء

ي وعمر  كة دمحم الظفث  شر

ي وفادي الصوافطه الضفث 

ي  ي وعمر الضفث  كة دمحم الظفث  شر

وفادي الصوافطه

بناء وبيع الشقق 

السكنية

قرب المركز - الشارع الرئيسي- الهاشميه

ي
0788436147-االمنن

ي/ ن فادي طلعت دمحم الصوافطه ودمحم ثقيل خلف الظفث  يكي  الشر  

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى 
ن
ن ف 200154962مجتمعي 

االنشاءات ومواد 

76871285البناء

كة دمحم العبدالالت والسيد  شر

يالرا و زين للحفريات والطرقمحمود
ن
صيانة مبان

قرب مسجد \حي المصانع\الزرقاء

0795673048-الصديق

ي كافة االمور الماليه/
ن
ن محمود منفردا ف يك السيد صابر حسي   الشر

200023275واالداريه والقضائيه واالخرى
االنشاءات ومواد 

كاه76951337البناء كة دمحم النجار وشر كاهشر كة دمحم النجار وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع الهاشمي/ حي رمزي / الزرقاء

0796955892

ي النجار منفردا بكافه االمور او من يفوضه/
يك دمحم حسنن  الشر

200001085خطيا

االنشاءات ومواد 

كة دمحم صالح  وعامر منارصه77055088البناء ن لمواد البناءشر بيع دهاناتمحالت حني 

مكه \ 36شارع \ الزرقاء الجديده

0799696053-المكرمه

كاء دمحم ذيب احمد صالح او ساطي ابراهيم حمد/ ن من الشر اي اثني   

ن بكافة االمور 200010228نصار او عامر صالح عبدالرزاق منارصه مجتمعي 



االنشاءات ومواد 

يكه77153607البناء كة دمحم نزيه اسعيفان وشر مؤسسة الوثبة لمواد البناءشر

مواد بناء وادوات 

صحية

ف- الزرقاء  -شارع عبدالحميد شر

200085369دمحم نزيه اسعيفان منفردا بكافة االمور او من يفوضه خطيا/0795121718
االنشاءات ومواد 

كاه77281536البناء كة محمود ابو غوش وشر كاهشر كة محمود ابو غوش وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-بجانب مخابز الخث - الهاشميه 

0798237020

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
ن او منفردين ف كاء مجتمعي  الشر  

200145899القضائيه

االنشاءات ومواد 

كة مرصاره لالسكان77375246البناء كة مرصاره لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

ي- الهاشميه
ر
ف قرب سوبر - الحي الشر

0795971234-ماركت الشعله

 تفويض المدير العام السيد توفيق محمود عبدالرزاق منصور/

كة منفردا بكافة االمور الماليه واالداريه بالتوقيع عن الشر  

200164996والقضائيه واالخرى

االنشاءات ومواد 

ه77469721البناء كة معاذ احمد ابو خرصن هشر كة معاذ احمد ابو خرصن شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

هه- الزرقاء ن شارع عبدالحميد - حي الثن

ف 0788700189-شر

ي كافة االمور/
ن
ه منفردا ف يك معاذ احمد عبدالقادر ابو خرصن الشر  

200131769االدارية والمالية والقضائية واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك
االنشاءات ومواد 

ي7755302البناء
كة معرض الزجاج الوطنن يشر

كة معرض الزجاج الوطنن زجاج ومرايا وبراويزشر

-شارع عبدالمنعم رياض/ الزرقاء 

0796052663

ن او/ سامي محمود ابونجيله او مروان درويش العجو  مجتمعي   

200087747منفردين

االنشاءات ومواد 

كاه77640301البناء كة منث  انشيوات وشر كاهشر كة منث  انشيوات وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-القادسيه\16شارع \الزرقاء الجديدع

0795772215

/ فراس منث  ابراهيم/فادي/منث  ابراهيم مكرم انشيوات او فؤاد  

ن او منفردين بكافة االمور المالية و االدارية انشيوات مجتمعي   

200012471والقضائية و االخري

االنشاءات ومواد 

77769452البناء

كة ميكال للشقق السكنية  شر

كة ميكال للشقق السكنية ذم.م.ذ م.م.شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

- قرص الحمراء0ش-- السخنه 

0797560412

ي كافة/
ن
كة ف  محمود ضيف هللا سالم ابو محفوظ مدير عام الشر

االمور الماليه واالدارية والقضائيه واالخرى منفردا او من يفوضه  

200132498خطيا بذلك
االنشاءات ومواد 

يكه77868237البناء كة نارص علي منصور وشر يكهشر كة نارص علي منصور وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

جبل المغث  قرب مركز \ الزرقاء الجديده

اوي 0799670055-امن البثر

يك نارص علي حسن منصور منفردا بكافة االمور االدارية/  الشر

200022256والمالية والقضائية ويحق له تفويض الغث 

االنشاءات ومواد 

كة نردين لالسكان77973528البناء كة نردين لالسكانشر شر

بناء وبيع الشقق 

0798790161-حي رمزي-الزرقاء السكنية

 عزام دمحم حافظ عواد والسيد مامون جمعه محمود كريم والسيد/

ن بكافه االمور الماليه واالداريه زهدي الفار منفردين او مجتمعي   

200154767والقضائيه واالخرى او من يفوضونه خطيا

االنشاءات ومواد 

78059152البناء

كاه  كة نرصي المفلح وشر شر

التجارية

كاه  كة نرصي المفلح وشر شر

التجارية

مواد بناء وادوات 

صحية

اد/الزرقاء -حي المصانع/االتوسثر

0795520609

/ تامر/جمال المفلح /جمال نرصي /ونرصي / سعيد جمال   

ي كافة االمور االداريه والماليه
ن
ن ومنفردين ف نرصي جمال مجتمعي   

200051171والقضائيه واالخرى او من يفوضانه خطيا

االنشاءات ومواد 

كاه78171060البناء كة نضال الفاعور وشر كاهشر كة نضال الفاعور وشر شر

بناء وبيع الشقق 

0789101300-شارع االمث  نايف- الزرقاءالسكنية

ن او/ كاء دمحم الفاعور ونضال الفاعور و يحن  الفاعور مجتمعي  الشر  

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
ن
200145947منفردين ف

االنشاءات ومواد 

كة نعيم عمر قاووق واخوانه78258162البناء كة نعيم عمر قاووق وخوانهشر شر

مواد بناء وادوات 

صحية

اد\ الزرقاء -مثلث الحديد- االتوسثر

0795299719

/ ي
ن
ن او منفردين ف نعيم عمر قاووق او اسامه عمر قاووق مجتمعي   

200096303كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى
االنشاءات ومواد 

يكه78368157البناء كة هيثم عايش زايد وشر يكهشر كة هيثم عايش زايد وشر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع الملك غازي- الزرقاء 

0795101001

يك هيثم عايش احمد زايد منفردا بكافة االمور االدارية/ الشر  

200134071والماليه والقضائية او من يفوضه خطيا بذلك

االنشاءات ومواد 

كة ورثة حاتم ابوصافيه78417348البناء كة ورثة حاتم ابوصافيهشر تعهداتشر

قرب /شارع السخنه-حي معصوم \الزرقاء

ه 0799999841-المقث 

/ ن عبدالسالم/حاتم احمد ابوصافيه منفردا بكافة االمور يكي  الشر  

ن او حاتم احمد ابوصافيه وعزيز حاتم احمد ابوصافيه مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
200098389منفردين ف

االنشاءات ومواد 

78570169البناء

كة وليد عبدالكريم العتوم  شر

يكته وشر

كة وليد عبدالكريم العتوم  شر

يكته وشر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-ش غرناطة-الزرقاء الجديدة

0797403617

ي كافة االمور االدارية/
ن
يك وليد عبدالكريم دمحم العتوم منفردا ف الشر  

200132902والمالية والقضائية او من يفوضه خطيا

االنشاءات ومواد 

ب للشقق السكنية78672734البناء كة يثر ب للشقق السكنيةشر كة يثر شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع الملك عبدهللا- الزرقاء

0796131247

ن ونائبه دمحم نمر/ ي االمور الماليه الرئيس احمد ابراهيم ياسي 
ن
ف  

ن اما االمور االدارية والقضائيه واالخرى الرئيس الهرش مجتمعي   

200146438ونائبه منفردين
االنشاءات ومواد 

يكه78781477البناء كة يحن  دمحم علي وشر
يكهشر كة يحن  دمحم علي وشر

شر

مواد بناء وادوات 

0795897026-الغويريه-الزرقاءصحية

ي كافة/
ن
ن الحمود مفوضا منفدرا ف  السيد يحن  علي الحسي 

200184705االمورالمالية واالدارية والقضائيه والقانونية واالخرى

االنشاءات ومواد 

كة يواكيم سالم حبش واوالده7888847البناء كة يواكيم حبش واوالدهشر شر

مواد بناء وادوات 

صحية

-شارع الملك غازي/ الزرقاء

0777853056

 يواكيم سالم حبش او جمال يواكيم حبش او سالم يواكيم حبش /

ن او منفردين ي يواكيم حبش اونهاد يواكيم حبش مجتمعي 
ن
او هان  

200051833بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى



االنشاءات ومواد 

يكه78969665البناء ي وشر
ن
كه خالد المعلوان يكهشر ي وشر

ن
كه خالد المعلوان شر

بناء وبيع الشقق 

السكنية

-شارع االقىص-جبل طارق- الزرقاء

0785129222

ي والسيد دمحم خالد/
ن
ي وخالد المعلوان

ن
ن اسامه المعلوان يكي   الشر

ي كافة االمور االدارية والمالية
ن
ي منفردين ف

ن
 حسن المعلوان

200139910والقضائية واالخرى
االنشاءات ومواد 

ي79081893البناء
صائب جريس جريس الربىصن

طلة المملكة للمطابخ الخشبية 

ديكوراتواالمنيوم

-شارع الكرامه- الزرقاء الجديده 

100577177صاحب المؤسسة بكافة االمور/0775152222
االنشاءات ومواد 

خردواتصدام ابو خرمه لتجارة الخردهصدام عطوه سليمان ابو خرمه79181997البناء

اد/واد العش  -دوار الحديد شارع االتوسثر

ي كافة االمور/0797916282
ن
100504376صاحب المؤسسة ف

االنشاءات ومواد 

طارق مصطفن سعد العمري79273561البناء

مؤسسة طارق مصطفن لالدوات 

الصحيه

مواد بناء وادوات 

صحية

ي ابو عديله0ش- الزرقاء الجديده
- فاضن

100489843صاحب المؤسسة منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه/0795692650
االنشاءات ومواد 

مؤسسة ظافر مطر لمواد البناءظافر جميل دمحم مطر79360246البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

مقابل البنك - شارع الملك غازي- الغويريه

ي 100128077صاحب المحل منفردا/0785855813-العرن 
االنشاءات ومواد 

79478286البناء

ي ابو 
ي ناجح عبدالغنن

عبد الغنن

ي ابو صباح لتجارة القرميدصباح
عبدالغنن

مواد بناء وادوات 

صحية

- المصفاه الملكه نور0ش- الزرقاء 

100510791صاحب المؤسسة منفردا/0786404692
االنشاءات ومواد 

عبدهللا احمد داود حميدان79581397البناء

عبدهللا حميدان لمواد البناء 

واالدوات الصحية

مواد بناء وادوات 

صحية

ي هاشم/ الهاشمية 
-قرى بنن

100959064صاحب المؤسسة منفردا/0795923270

االنشاءات ومواد 

79654722البناء

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا 

عبدهللا

محل عبدهللا عبدالرحمن لتجارة 

مواد البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

ه هيا\   الزرقاء ين - اسكان االمث  -طريق بث 

100001258صاحب المؤسسة/0786226451- مقابل بريد الضاحية

االنشاءات ومواد 

عدنان سعيد احمد ابوشعيب79736328البناء

محل عدنان ابوشعيب لتجارة 

االخشاب ولوازم نجارين

لوازم نجارين 

وحدادين

مجمع سالمه  /36شارع /الزرقاءالجديده

-مقابل السيفوي/3مخزن رقم /الغويري 

100130565صاحب المؤسسة/0796769591

االنشاءات ومواد 

ن صوان79865082البناء ي حسي 
عزام حسنن

مؤسسة عزام صوان للشقق 

السكنية

بناء وبيع الشقق 

السكنية

مقابل مدرسة /الملك فيصل.ش- الزرقاء

0795543238-الملك دمحم الخامس

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا منفردا ف  

100383761والقضائيه
االنشاءات ومواد 

محالت طولكرم لالدوات الصحيهفراس غازي فارس شحان79949381البناء

مواد بناء وادوات 

100235990صاحب المحل منفردا/0788767690-حي معصوم/الزرقاءصحية
االنشاءات ومواد 

محالت سفارين لمواد البناءفوزي عبدالرحيم حمدان غزال80079526البناء

مواد بناء وادوات 

100150152صاحب المحل او عبدالرحيم فوزي عبدالرحيم غزال/0775333336-وادي العش- الزرقاءصحية
االنشاءات ومواد 

مؤسسة محسن الغانم للتجارهمحسن حسن دمحم الغانم80156962البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

-9مخزن رقم - 36شارع \ الزرقاء الجديده

100290966صاحب  المؤسسة/0795516370
االنشاءات ومواد 

محالت دمحم خميس لمواد البناءدمحم خميس عبدالقادر داود80211792البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

يد وبنك / الزرقاء عوجان مقابل الث 

0799760800-االسكان

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
دمحم خميس عبدالقادر داود ف  

100095199والقضائية واالخرى

االنشاءات ومواد 

دمحم عبداللطيف دمحم ابوطعيمه80382413البناء

مؤسسة احالم المحيط لتجارة 

مواد البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

ضاحية الثورة -وادي الحجر - الزرقاء 

-بقابل برج المنصور-العربية 

100975621صاحب المؤسسة بكافة االمور/0796777124
االنشاءات ومواد 

ديكوراتمؤسسة المحيط للديكوردمحم عيس يوسف العنساوي80449559البناء

-شارع عمان القديم/الزرقاء

100239292صاحب المحل منفردا/0795059778
االنشاءات ومواد 

دمحم فايز حسن فريحات80552938البناء

مؤسسة دمحم فريحات لصيانة 

ي
ن
يالمبان

ن
صيانة مبان

مجمع القبس شارع - الزرقاء الجديده 

100265952صاحب المحل منفردا/0796315411-االقىص

االنشاءات ومواد 

ي80652983البناء
ن
الطاقة المتجددهالمؤسسه االهليه لالسكان واألعماردمحم منث  شاكر الشيشان

بجانب /شارع الملك فيصل/ الزرقاء

 طابق االول 104بلدية الزرقاء عمارة رقم 

100264145صاحب المؤسسة/0795509209-2مكتب رقم 
االنشاءات ومواد 

80749450البناء

محمود ضيف هللا سالم 

مراىسي لمواد البناءابومحفوظ

مواد بناء وادوات 

صحية

-شارع مكة المكرمة/ الزرقاء الجديده

100237157صاحب المحل منفردا/0797560412
االنشاءات ومواد 

80878721البناء

محمود عبدالرحمن علي 

محل محمود خريسات لمواد البناءخريسات

مواد بناء وادوات 

صحية

طة- حي عوجان - الزرقاء  -ش الشر

100570323صاحب المؤسسة منفردا/079838752

االنشاءات ومواد 

خردواتالعتال لتجارة الخرده والمعادنمحمود دمحم محمود العتال80977794البناء

كة رام - شارع الفيحاء- الهاشمية بجوار شر

-هللا لصناعة الحديد والصلب

100552132صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0795938579



االنشاءات ومواد 

81069002البناء

محي الدين عبدهللا دمحم خرصن 

محالت ابو طارق لمواد البناءجراد

مواد بناء وادوات 

صحية

خلف مجمع سالمه -الزرقاء الجديدة

ي36ش -الغويري
ن
-  بجانب الدفاع المدن

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0799381314-12عمارة رقم 
ن
100420284صاحب المؤسسة منفردا ف

االنشاءات ومواد 

ف حاتم دمحم حلوح81181401البناء ف حلوح لمواد البناءمشر مشر

مواد بناء وادوات 

صحية

ين / الزرقاء  -الرئيسي. ش/ شومر / بث 

100959236صاحب المؤسسة منفردا/0799282257
االنشاءات ومواد 

مؤسسة مصطفن حابس التجاريةمصطفن حابس مصطفن صالح81273700البناء

مواد بناء وادوات 

ن- الزرقاء صحية 100491800صاحب المؤسسة منفردا/0796815066-ش الملك حسي 
االنشاءات ومواد 

ي81362199البناء
ن
ي للمطابخمهدي مصطفن عبدالمجيد كنان

ن
معرض مهدي كنان

لوازم نجارين 

وحدادين

ى/ الزرقاء -ضاحي الثوره العربيه الكث 

100349176صاحب المحل منفردا/0795106469
االنشاءات ومواد 

ندى عادل مسلم الظفري81470349البناء

مؤسسة ندى الظفري لتجارة 

الحديد

مواد بناء وادوات 

صحية

 0حي االمث  عبدهللا ش-الغويريه -الزرقاء 

طه 0799360189-الشر

ي االمور االدارية والمالية والقضائية او عارف/
ن
صاحب المؤسسة ف  

ي االموراالدارية والمالية والقضائية
ن
100448790نزال حديد الرويلي ف

االنشاءات ومواد 

ي مصطفن سعد العمري81578035البناء
ن
العمري لالدوات الصحيههان

مواد بناء وادوات 

صحية

-بجانب صاله الحلو- الزرقاء الجديده 

100554055صاحب المؤسسه منفردا/0799000416

االنشاءات ومواد 

هايل فريــــح جريس عياش81674927البناء

مؤسسة عياش الدارة المجمعات 

التجارية والخدمات المسانده

بناء وبيع الشقق 

السكنية

شارع الملك - الوسط التجاري- الزرقاء 

100506824صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0795555462-فيصل

االنشاءات ومواد 

وجيه سامي مصطفن الجرس81718440البناء

مؤسسة وجيه الجرس لمواد البناء 

التجاريه

مواد بناء وادوات 

صحية

مقابل جامع /شارع الملك فيصل/ الزرقاء 

0795312566-72عمارة رقم - عمر

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المؤسسة  ف  

100163882واالخرى
االنشاءات ومواد 

محل يحن  صالح لمواد البناءيحن  صالح ذياب صالح81810727البناء

مواد بناء وادوات 

صحية

-شارع الملك فيصل/الزرقاء

0777434394

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
يحن  صالح ذياب صالح  منفرداف  

100094273والقضائية واالخرى
االنشاءات ومواد 

يمكتب االردن لنقل الحصمة والرمليحن  علي سالمه ابوصيام81980525البناء
ن
صيانة مبان

--حي االمث  عبدهللا -الزرقاء 

ي كافة االمور/0785196666
ن
100050058صاحب المؤسسة ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي82050323والقرطاسيه
ن
احمد عزت دمحم الكسوان

ي لالدوات 
ن
محل احمد الكسوان

ليه ن ليةالمثن ن ي التل/الزرقاءادوات مثن
100245548صاحب المحل منفردا/0799372400-شارع وصفن

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

احمد دمحم فرحان الربابعه82180009والقرطاسيه

معرض احمد الربابعه للمفروشات 

واالجهزه الكهربائيه

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

-الغويريه/ش الملك غازي/الزرقاء

0788140030

ي كافه االمور االداريه والماليه/
ن
صاحب المؤسسه منفردا ف  

100936880والقضائيه
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي82248437والقرطاسيه
ن
امجد عزت دمحم الكسوان

ي للقرطاسية 
ن
محل امجد الكسوان

يات مكتبة وقرطاسيةوالنثر

ي التل/ الزرقاء 
عماره رقم /شارع وصفن

ي بكافة االمور/48-0795476308
ن
ي او رائد عزت الكسوان

ن
100226355امجد عزت دمحم الكسوان

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ليةمحالت شموع الورد هومبشار بالل دمحم فاخوري82378826والقرطاسيه ن ادوات مثن

-شامل- الوسط التجاري- الزرقاء 

0785533622/ ي االمور اإلداريــة
ن
100523894القضــائية,المــالية,صــاحب المــؤسسة ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

اد والتصديرجان رحمان  دمحم كريم خان82442677والقرطاسيه مؤسسة جان لالستث 

هدايا والعاب 

يات ونثر

-سوق حكم- شارع االمث  شاكر\الزرقاء

100176029صاحب المؤسسة/0795555957
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي ملحم82568102والقرطاسيه
ي ملحم للمفروشاتجهاد محمود دمحم بنن

معرض جهاد بنن

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

قرب -  الملك غازي0ش-الغويرية- الزرقاء

100421264صاحب المؤسسة منفردا/0795233800-الحسبه
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ليةمؤسسة خالد دكيدك التجاريةخالد رجب حمزه دكيدك82679703والقرطاسيه ن 100021402صاحب المؤسسة منفردا/0787667777-باب الواد. ش- الزرقاء ادوات مثن
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ليةمحالت الشموع الخمسه التجاريهخالد محمود خالد الحسن82764750والقرطاسيه ن ادوات مثن

ى - الزرقاء  - ضاحية الثوره العربيه الكث 

ي مسعد.ش  100381123صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور/0795821904-صث 



لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي82870222والقرطاسيه
ن
زيد خالد سليم الكيالن

ي لتجارة 
ن
مؤسسة  زيد الكيالن

لية ن ليةاالدوات المثن ن ادوات مثن

-ابو عالء المعري0ش-الزرقاء الجديده 

100447673صاحب المؤسسة منفردا/0790908122
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

مكتبة وقرطاسيةسوبر ماركت وقرطاسية المحكسعيد صالح اسعد صالح82965735والقرطاسيه

- مقابل العيادات- حي الصحابة- الزرقاء

100389823صاحب المحل او مأمون صالح اسعد صالح بكافة االمور/0795553259-ماجد العيطان. ش
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

مؤسسة سليمان جرادات التجاريةسليمان عبد سليمان جرادات83058323والقرطاسيه

هدايا والعاب 

يات ونثر

-االردن. ش- حي االمث  دمحم- الزرقاء

0777336637

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100154081واالخرى
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

سليمان دمحم طاهر العمري83171024والقرطاسيه

مؤسسه الفتاه الجديدة اللعاب 

االطفال

هدايا والعاب 

يات ونثر

موىس بن -ش-الجبل االبيض -الزرقاء

100455057صاحب المحل منفردا االداريه والمايه والقضائيه/0799538383-نصث 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

83245690والقرطاسيه

سيف الدين دمحم مصطفن 

الربابعه

معرض سيف الدين ربابعه 

للمفروشات

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

/ االمث  حمزه.ش/حي االسكان/الزرقاء

100201952صاحب المحل منفردا/0799640919-69عماره رقم 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة ابوهاشم التجاريه8335174والقرطاسيه كة ابوهاشم التجاريهشر شر

هدايا والعاب 

يات ونثر

ن/الزرقاء مقابل سوق / شارع الملك حسي 

200027159دمحم محمود علي ابو هاشم بكافة االمور/0785973495-الجالد

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

83482221والقرطاسيه

ي 
ن
كة احمد رائد الكسوان شر

كائه كائهوشر ي وشر
ن
كة احمد رائد الكسوان شر

هدايا والعاب 

يات ونثر

ي التل- عوجان - الزرقاء
-شارع وصفن

0797050410

ي باالمور الماليه منفردا ونفوض/
ن
تفويض السيد احمد رائد الكسوان  

ي ودمحم اسامه
ن
ن او منفردين احمد رائد الكسوان ن مجتمعي  يكي  الشر  

200185649عصفور باالمور االداريه والقضائيه واالخرى , ومن يفوضانه خطيا
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة أريكة للمفروشات83567080والقرطاسيه كة أريكة للمفروشاتشر شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

اد- الزرقاء ومفروشات 0795539408-االتوسثر

ن ومنفردين/ عالء شاكر ابوالوي و بهاء شاكر ابوالوي مجتمعي   

200116913بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة اطلس لصناعة االثاث83672887والقرطاسيه كة اطلس لصناعة االثاثشر شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد- الزرقاء  مقابل مخابز عل - االتوسثر

0790955552-كيفك

ي االمور/
ن
تفويض السيده مياده محمود عبدهللا سمارة منفرده ف  

 الماليه والسيد يوسف سامر احمد قواس والسيده مياده محمود

ي
ن
ن او منفردين ف ن بكافة االمور مجتمعي  عبدهللا سماره مجتمعي   

200025169االموراالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضانه خطيا

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

83777144والقرطاسيه

كة االصالة للصناعات  شر

لي ذ 
ن .م.م.الخشبيه واالثاث المثن

كة االصالة للصناعات الخشبيه  شر

لي ذ 
ن .م.م.واالثاث المثن

موبيليا وكهربائيات 

ومفروشات 

مستعملة

اد بجانب مستشفل جبل  االتوسثر

0795599664-الزيتون

 تفويض الساده خميس يوسف عبده الرصوان وطاهر دمحم خالد/

كة االمور الماليه ن اومنفردين عن الشر عبدالقادر بالتوقيع مجتمعي   

واالداريه والقضائيه واالمور االخرى ويحق لهم تفويض من  

200119450يشاءون خطيا
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة االصيل لتصوير الوثائق83869861والقرطاسيه كة االصيل لتصوير الوثائقشر 0789868323-36شارع -الزرقاء الجديدهمكتبة وقرطاسيةشر

الساده طالل دمحم الخطيب وعيد شفيق خرصن وجمال دمحم/  

ي االمور القضائيه والقانونيه
ن
ن او منفردين ف الخطيب مجتمعي   

200144280والماليه واالخرى
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

83979953والقرطاسيه

كة االمث  لتجارة الورق  شر

كة االمث  لتجارة الورق والكرتونوالكرتون مكتبة وقرطاسيةشر

اد -الزرقاء  -وادي العش-االتسثر

0795570172

ي االمور/
ن
ن ف ن مجتمعي  ي وخالد محمود شاهي 

ن
دمحم خرصن الكيالن  

ي االمور االخرى او من يفوضه خطيا
ن
200005172المالية ومنفردين ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

84077755والقرطاسيه

كة االيادي السوريه  شر

.م.م.للمفروشات ذ 

كة االيادي السوريه للمفروشات  شر

.م.م.ذ 

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

- المصفاه0الزرقاء الجديده ش

0785586659

ن او/ ن حماده مجتمعي  ن حماده واو احمد امي  يكون كل من دمحم امي   

ي كافة االمور الماليه
ن
كه ف  منفردين مفوضان بالتوقيع عن الشر

كه لدى كافة الجهات واالداريه والقانونيه والقضائيه وتمثيل الشر  

ي فتح واغالق الحسابات وكافه
ن
الحكوميه والرسميه والخاصه وف  

200172273االمور البنكيه وايه امور اخرى او من يفوضه خطيا
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة الحصن للمفروشات84181703والقرطاسيه كة الحصن للمفروشاتشر شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

-شارع الكرامه- الزرقاء الجديده 

0785586659/ ي كافة االمور ويحق له تفويض الغث 
ن
ن حماده منفردا ف 200185316دمحم امي 



لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة الدرة لتصوير الوثائق84269863والقرطاسيه كة الدرة لتصوير الوثائقشر مكتبة وقرطاسيةشر

عمارة جوهرة /36ش/الزرقاء الجديدة 

0789868323-4الطابق - مكه

/ ن جمال دمحم يوسف الخطيب وعيد شفيق عيد خرصن مجتمعي   

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
ن
200143651اومنفردين ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

84382244والقرطاسيه

لي 
ن كة الراين لالثاث المثن شر

لية ن والمتعلقات المثن

لي 
ن كة الراين لالثاث المثن شر

لية ن والمتعلقات المثن

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد - الزرقاء ي جبل - االتسثر
قرب مستشفن

0799998226-الزيتون

كة/  انتخاب السيد خليل رزق خليل سكارده مدير عام الشر

200182476ومفوضا بكافه االمور
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

84481910والقرطاسيه

كة السعادة لتجارة القرطاسيه  شر

واالدوات المكتبية

كة السعادة لتجارة القرطاسيه  شر

مكتبة وقرطاسيةواالدوات المكتبية

ن- الزرقاء -شارع الملك حسي 

ي بكافة االمور/0776818099
200185448المدير العام دمحم مروان دمحم ماضن

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة الشيخ للمفروشات ذ84551352والقرطاسيه كة الشيخ للمفروشات ذم.م.شر م.م.شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد/الزرقاء يبه الدخل- االتوسثر -بجانب رصن

0795662224

ي االمور المالية/
ن
كة ف ن عبدهللا رزق بالتوقيع عن الشر  خالد حسي 

200065835واالدارية

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

84675079والقرطاسيه

كة المتخصصة لصناعة  شر

كية الفرشات الزنث 

كة المتخصصة لصناعة  شر

كية الفرشات الزنث 

موبيليا وكهربائيات 

ومفروشات 

مستعملة

-قرب سامح مول/ وادي الحجر - الزرقاء 

0796305577

 تفويض كل من السيد سليم حمادة سليم باطا والسيد خميس/

كة بكافه االمور الماليه ن بالتوقيع عن الشر عبده الرصوان مجتمعي   

واالداريه والقضائيه والقانونية وكافه االمور االخرى ويحق لهما  

200103287تفيوض من يشاءا بذلك خطيا

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

84770318والقرطاسيه

ي للتجارة 
ن
كة المركز االردن شر

ي للتجارة الدوليةالدولية
ن
كة المركز االردن شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد- الزرقاء - وادي الحجر- شارع االتوسثر

-بجانب صيدلية الفارمسي ون

053939539

ي دمحم منفردا بكافة االمور/ تفويض المدير العام خميس عرن   

كة امام القضاء وكافة الدوائر االدارية والمعامالت وتمثيل الشر  

ي
ن
الحكومية والتوقيع عل اي تعهد عدلي امام كاتب العدل بما ف  

هم لينوبوا-ذلك توكيل و ن او غث  او تفويض من يشاء من المحامي   

كة 200004726عن الشر
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة الميسم للتجاره واالستثمار84859461والقرطاسيه كة الميسم للتجاره واالستثمارشر مكتبة وقرطاسيةشر

-مكة المكرمة\36شارع \ الزرقاء الجديده

0799091888

ن او/جمعه عوض الخباص  / وداود عوض الخباص مجتمعي   

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى او من
ن
منفردين ف  

200100201يفوضه خطيا
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة الهدف للمفروشات84966703والقرطاسيه كة الهدف للمفروشاتشر شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

0788899871- وادي العش0ش- الزرقاء ومفروشات

كه منفردا بكافة االمور  المالية/ ف دمحم هياجنه مدير عام الشر شر  

200115199واالدارية والقضائيه ويحق له تفويض الغث  خطيا
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

يكه85057035والقرطاسيه كة بالل التميمي وشر ويدشر ن مؤسسة الداري لخدمات الثر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

ش عبدالحميد -حي االمث  شاكر -الزرقاء 

ف 0787888200-شر

احمد علي دمحم الربابعه و بالل رضوان موىس التميمي منفردين/  

200093092بكافة االمور
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

يل ورضوان الشويكي85153275والقرطاسيه كة جث 
يل ورضوان الشويكيشر كة جث 

شر

هدايا والعاب 

يات ونثر

قيش/الزرقاء ي . عوجان الشر
الشهيد وصفن

يل اسحق الشويكي منفردا بكافة االمور/0795604953-التل 200084530جث 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

يده ومجد بدوي85274650والقرطاسيه كة جمال الشر يده و مجد بدويشر كة جمال الشر شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد-الزرقاء وادي الحجر  -االتوسثر

0796471071

/ ن جمال عبد  يكي  ي االمور المالية/الشر
ن
ن ف مجد غاندي مجتمعي   

ن بكافة االمور االدارية والقضائية واالخرى 200162464ومنفردين او مجتمعي 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

85370611والقرطاسيه

كة جميل عبدالجبار الفروخ  شر

يكه وشر

كة جميل عبدالجبار الفروخ  شر

يكه مكتبة وقرطاسيةوشر

ي التل- حي عوجان- الزرقاء
-شارع وصفن

0796622929

ن جميل عبدالجبار الفروخ و يوسف مصلح الفروخ/ يكي   الشر

ي كافة االمور االدارية والمالية والقضائية
ن
ن او منفردين ف مجتمعي   

200146845واالخرى
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة حول العالم للمفروشات85465969والقرطاسيه معرض شهوان للمفروشاتشر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد - الزرقاء  يبة الدخل - االتوسثر تحت رصن
0798686650-نفس المبنن

ن عبدالكريم يوسف شهوان بكافة االمور المالية/  عبدالمعي 

200099863واالدارية والقضائيه او من يفوضه خطيا
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كاه85550338والقرطاسيه كة شادي حموضه وشر ليةشر ن ليةهال هوم لالدوات المثن ن ادوات مثن

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

0795536066

شادي عمر حموضه منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه/  

200000011واالخرى
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كة شعبان وشوكت ابوالوي8561517والقرطاسيه كة شعبان وشوكت ابو الويشر شر

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

مقابل سوق - شارع الملك فيصل\ الزرقاء

ن او منفردين/0796452760-البلدية 200053099شعبان عطا ابوالوي او شوكت عطا ابوالوي محتمعي 



لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

85772658والقرطاسيه

كة ضياء الدين وعالء الدين  شر
ن حسي 

كة ضياء الدين وعالء الدين  شر
ن مكتبة وقرطاسيةحسي 

ن -الزرقاء  -شارع السعاده-الملك حسي 

0799013322

/ ن ن و عالء الدين دمحم حسي  ن  ضياء الدين بدر دمحم حسي  يكي   الشر

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه
ن
ن او منفردين ف مجتمعي   

200149731والقانونيه واالخرى
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كاه85854483والقرطاسيه كة عادل دمحم ابوحبله وشر ن لتجارة المفروشاتشر بالتي 

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد\ الزرقاء -واد الحجر- االتوسثر

200086611عادل دمحم ابوحبله  منفردا بكافة االمور/0795153133
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كاه8598216والقرطاسيه كة علي دمحم علي وشر
ليهشر ن ليةمعرض ايناس لالدوات المثن ن ادوات مثن

ن/الزرقاء مقابل - شارع الملك حسي 

ي كافة االمور/0799125308-الشفيس الداخلي
ن
200072467عل دمحم علي دمحم  منفردا ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

86080837والقرطاسيه

كة مخزن رجال االعمال  شر

لتجارة االجهزة الكهربائية 

والخلوية

كة مخزن رجال االعمال لتجارة  شر

االجهزة الكهربائية والخلوية

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

-36مكه المكرمة . ش/ الزرقاء الجديدة 

ن بكافة االمور او من يفوضه خطيا/0780098097 ي قطرمث 
200177449السيد دمحم خليل حسنن

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

86161034والقرطاسيه

كة مركز المدينة للمفروشات  شر

واالثاث

كة مركز المدينة للمفروشات  شر

واالثاث

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

اد/الزرقاء بعد جش الكلية - االتوسثر

0795122215-العسكرية

ن بكافة/ ف منفردين او مجتمعي  ف واحمد شر يكان دمحم شر الشر  

200107113االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

يكه86248087والقرطاسيه كة نسيم ابوفاشه وشر مكتبة وقرطاسيةالمجتهد للقرطاسيهشر

- عوجان بجانب البنك االسالمي/الزرقاء

ي التل بجانب البنك االسالمي
-شارع وصفن

يك نسيم خليل ابوفاشه منفردا بكافه االمور/0795056936 200081277الشر
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

86377217والقرطاسيه

كة ورثه سعيد دمحم سعيد  شر
مصطفن

كة ورثه سعيد دمحم سعيد  شر
ليةمصطفن ن ادوات مثن

الملك فيصل اول سوق . ش- الزرقاء

0786463084-الحميديه

ي كافه االمور الماليه/
ن
يك عامر سعيد دمحم اللفتاوي منفردا ف الشر  

200171453واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

كاه86446191والقرطاسيه كة يوسف الفروخ وشر مكتبة وقرطاسيةمؤسسة االمل التجاريهشر

عماره رقم -الزرقاء شارع الملك فيصل

112-0795517290

يكان يوسف مصلح زيدان الفروخ وجميل عبدالجبار الفروخ/  الشر

ي كافة االمور المالية واالداريه والقضائيه
ن
مجتمعان او منفردين ف  

200056016واالخري
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

المطبخ الشامخصالح نبيل دمحم الباشا86572160والقرطاسيه

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

-شارع الكرامه-الزرقاء الجديده

100470191صاحب المحل منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0796993628
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي مراد86635667والقرطاسيه
ر
طه سلطان مراد شوف

مركز سلطان مراد للدراسات 

مكتبة وقرطاسيةالشيشانيه

-شارع الملك طالل\الزرقاء

100128808صاحب المؤسسة/0777464564
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

عاليه جان رحمان دمحم خان86767891والقرطاسيه

اد  مؤسسة عالية خان لالستث 

والتصدير

هدايا والعاب 

يات ونثر

-الملك عبدهللا0ش-الزرقاء 

0776499905

ي االمور االدارية والماليه والقضائيه او/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

ي كافة االمور االدارية والماليه
ن
المفوض  علي حيدر ممناز خان ف  

100417695والقضائيه
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

مؤسسة ابوساره التجاريهعبدهللا احمد عبد ابوساره86837862والقرطاسيه

هدايا والعاب 

يات ونثر

ي-االمث  هاشم /الزرقاء
-قرب عمارة الكوينر

100093191صاحب المؤسسة/0795985558
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي86949470والقرطاسيه
ن
ليهعصام سعدي سليمان السكاف ن ي لالدوات المثن

ن
ليةمعرض السكاف ن 100237633صاحب المؤسسة/0795400999-شارع ابوبكر/الزرقاءادوات مثن

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

عصام عبدالرؤوف الناعوري87048976والقرطاسيه

مؤسسة الناعوري للشوادر 

والخيش

 اكياس وشواالت 

100013883صاحب المؤسسة/0788683840-حي عوجان/الزرقاءوخيام
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

عمران دمحم مفلح النجار87182109والقرطاسيه

لوغاريتم لحلول االستشارات 

والتسويق

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

ى/ الزرقاء  -ضاحية الثورة العربية الكث 

100524721صاحب المؤسسة منفردا/0788880708
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

مكتبة وقرطاسيةالوكاله العربيه لتوزيــــع القرطاسيهعمرو احمد علي الذيله87257490والقرطاسيه

سوق - ش الملك عبدهللا/ الزرقاء

0785713763-الشابسوغ

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
عمروا احمد علي الذيله ف  

100159706واالخرى



لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

معرض الزيود لالجهزه الكهربائيهعيس خليف حامد الزيود87346755والقرطاسيه

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ي كافة االمور/0795970789-الهاشميهومفروشات
ن
100211315صاحب المؤسسة  ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ات المكتبيه والفنيهلؤي صالح اسعد صالح87458009والقرطاسيه ن مكتبة وقرطاسيةريماس للتجهث 

مقابل مدرسة / حي االمث  دمحم\ الزرقاء

0795553259-اجنادين الثانويه للبنات

ي االمور االداريه/
ن
صاحب المؤسسه او مامون صالح اسعد صالح ف  

100300727والماليه والقضائيه
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

مكتبة وقرطاسيةمكتبة الجذورمامون صالح اسعد صالح87527686والقرطاسيه

بية-حي الحاووز/الزرقاء -مقابل مديرية الثر

100089886صاحب المحل منفردا/0795553259
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

 عمر عزو البعلبكي8765545والقرطاسيه
ن دمحم تحسي 

 البعلبكي للتجارة 
ن محل دمحم تحسي 

العامه

موبيليا واجهزة 

كهربائية 

ومفروشات

حي الجندي عمارة رقم /عوجان / الزرقاء 

100080365صاحب المؤسسة/62-0799045211
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

قدمحم عادل عيس حجث 877712والقرطاسيه مكتبة وقرطاسيةمكتبة الشر

-شارع عبدالمنعم رياض/الزرقاء

ي كافة االمور/0788882711
ن
100078380دمحم عادل عيس حجث  ف

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ن87865146والقرطاسيه مكتبة وقرطاسيةشمسان للوازم الطباعهدمحم مصطفن دمحم ياسي 

-ش بكث  بن عبدهللا-الجبل االبيض

0795662969

/ ن)صاحب المحل  او انس مصطفن دمحم (دمحم مصطفن دمحم ياسي   

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه
ن
ن  ف 100382185ياسي 

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ن87919516والقرطاسيه دمحم نورالدين احمد خليل شاهي 

ن  مؤسسة دمحم نورالدين شاهي 

مكتبة وقرطاسيةللقرطاسيه

مقابل بنك / مثلث الحالبات - الضليل

0777381638-االسكان

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
صاحب المحل منفردا ف  

ن 100161629واالخرى او احمد دمحم نورالدين شاهي 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

88073121والقرطاسيه

مدحت دمحم نور محمود 

العجارمه

مؤسسة مدحت العجارمة للسجاد 

اد-الزرقاءسجاد وموكيتوالموكيت 100481985صاحب المؤسسة بكافة االمور/0796922259-االتسثر
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ي دمحم عبدالقادر عقل88182356والقرطاسيه ي عقل التجاريهناح  سجاد وموكيتمؤسسة ناح 

اد- الزرقاء جبل طارق  -االوتسثر

ي دمحم عقل/0797104528 100970683صاحب المؤسسه منفردا او عبدالرحمن ناح 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

0795846749-االمث  نايف.ش-الزرقاءمكتبة وقرطاسيةمؤسسة شهال للقرطاسيةنجاح عطاهللا عبدهللا شهال88261437والقرطاسيه

 نجاح عطاهلل عبدهللا شهال او جرجس عبدهللا هوشر بكافة/

ها 100342210االمور االداريه والماليه والقضائيه وغث 
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

نجيب قاسم عوض الدراغمه88345183والقرطاسيه

ق االقىص لالقالم  مؤسسة الشر

والهدايا

هدايا والعاب 

يات هه/الزرقاءونثر ن 100196177صاحب المحل منفردا/0795759802-شارع الثن
لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

 يحن  يحن 88446953والقرطاسيه
سجاد وموكيتمعرض مجدل للسجاد والموكيتوحيد مصطفن

بجانب حديقة /شارع المصفاه/الزرقاء

ي /0777852212-البنك العرن   يحن 
100211996صاحب المحل او مصطفن وحيد مصطفن

لي 
ن االثاث المثن

ي  والمكتن 

ليةمؤسسة تهادو التجاريةوليد خالد محمود الحسن88567083والقرطاسيه ن ادوات مثن

ي- عوجان- الزرقاء
ن
- جبل االمث  حسن الثان

ي التل. ش
-طلوع اخيام- وصفن

0796369088

صاحب المحل منفردا بكافة االمور  المالية واالدارية والقضائيه/  

100343534او من يفوضه خطيا

ي
ن
ي8868398المالي والمرصف

ي الكوينر
ن
يالبنك االردن

ي الكوينر
ن
البـنوكالبنك االردن

اد مقابل مبنن -الزرقاء شارع االتوسثر

3983856-المحافظة

ي ونائبه بنك/
 رئيس مجلس االداره دولة السيد عبدالكريم الكبارينر

الخليج المتحد ويمثلها فيصل حمد العيار منفردين بكافة االمور  

االداريه والماليه والقضائيه والبنكيه واالخرى والي منهما توكيل  

200022739من يراه مناسبا او كل ما وكل به المرة تلو المرة

ي
ن
ي88710664المالي والمرصف

ن
يالبنك االسالمي االردن

ن
ن/الزرقاءالبـنوكالبنك االسالمي االردن 053981401-شارع الملك حسي 

ي كافة االمور االداريه/
ن
 السيد موىس عبدالعزيز شحاده منفردا ف

200009949والماليه والقضائية واالخرى وتفويض الغث 

ي
ن
ي8881068المالي والمرصف

ن
يالبنك االهلي االردن

ن
البـنوكالبنك االهلي االردن

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

200027272مدير البنك/0777810005

ي
ن
ي8899537المالي والمرصف

ن
يالبنك التجاري االردن

ن
ن/ الزرقاءالبـنوكالبنك التجاري االردن 200013397مدير البنك حسب السجل/0795066610-الملك حسي 



ي
ن
89043094المالي والمرصف

ي االسالمي الدولي ش  البنك العرن 

فرع الزرقاء/م ع 

ي االسالمي الدولي ش م  البنك العرن 

البـنوكع

-شارع عبدالمنعم رياض/الزرقاء

0796801530

/ رياض قاسم/عاهد وليد احمد سنجق ودمحم هدى ابوفرحه  

200024148االصهب

ي
ن
ي المحدود8911346المالي والمرصف ي المحدودالبنك العرن  ن/الزرقاءالبـنوكالبنك العرن  200012583مدير البنك/3983381-شارع الملك حسي 

ي
ن
ي8921010المالي والمرصف يالبنك العقاري المرصي العرن  البـنوكالبنك العقاري المرصي العرن 

-36شارع \الزرقاء الجديده

ي االردن حسام الدين نارص فهمي دمحم نارص/0796557417
ن
200084145ممثل البنك ف

ي
ن
89369635المالي والمرصف

الراجحي المرصفيه لالستثمار 

(مرصف الراجحي)

الراجحي المرصفية لالستثمار 

البـنوك(مرصف الراجحي)

-36- مكه المكرمه\ش- الزرقاء الجديده

0797114466/ ن الخب كة داخل االردن- احمد ياسي  200106719ممثل الشر

ي
ن
البـنوكبنك االردنبنك االردن89412587المالي والمرصف

ن/ الزرقاء  -شارع الملك حسي 

0799056000

ي كافة االمور/
ن
شاكر توفيق فاخوري وعبدالرحمن سميح طوقان ف  

200004663االداريه والماليه والقضائية واالخرى وحسب السجل

ي
ن
200010814المدير المالي علي الخزاعله/3982107-شارع شاكر/الزرقاءالبـنوكبنك االسكانبنك االسكان89543703المالي والمرصف

ي
ن
البـنوكبنك القاهره عمانبنك القاهره  عمان8961965المالي والمرصف

-شارع الملك طالل/الزرقاء

0799621540

/ ي االمور االداريه والقضائيه/ المدير العام
ن
السيد كمال البكري ف  

ي هذه
ن
كه ف ي الشر

هم من موظفن ن وتفويض غث   وتوكيل المحامي 

االمور لدى جميع المحاكم والدوائر الرسميه وغث  الرسميه عل  

ي
ن
كة ف ي الشر

هم من موظفن اختالف انواعها ووظائفها وتفويض غث   

هذه االمور لدى جميع المحاكم والدوائر الرسميه وغث  الرسميه  

200024681عل اختالف انواعها ووظائفها

ي
ن
البـنوكبنك لبنان والمهجر ش م لبنك لبنان والمهجر ش م ل89780640المالي والمرصف

مقابل مديرية /  الجيش0ش/ الزرقاء 

كة/053995501-االوقاف 200019694السيد عدنان شاهر  دمحم االعرج ممثل الشر

ي
ن
كة ابناء سامي الروسان للرصافه89831999المالي والمرصف

كة ابناء سامي الروسان للرصافهشر
0779494694-العمري/ االزرقرصافونشر

ن الروسان منفردا بكافة االمور او من يفوضه/ دمحم سامي حسي   

200009249خطيا

ي
ن
كة ابو شيخة للرصافة ذ89968191المالي والمرصف كة ابو شيخة للرصافة ذم.م.شر رصافونم.م.شر

ن-الوسط التجاري-الزرقاء -ش الملك حسي 

0795268185

كاء / )تفويض جميع الشر ياش- دمحم- عمر- طارق- جعفر- بسمة ) 

ن و ي تصديق توقيع/ مجتمعي 
ن
كة ف او منفردين بالتوقيع عن الشر  

200099752باسم مكتب سفريات ونقليات الوفاءواية امور اخرى

ي
ن
90077064المالي والمرصف

كة االعتماد المالي االستثماري 
شر

للوساطه الماليه

كة االعتماد المالي االستثماري 
شر

استثمارات ماليةللوساطه الماليه

اوي- الزرقاء الجديده مجمع - دوار البثر

ن. ش0افينيوز  ه هيا بنت الحسي  -االمث 

0799508181

 يكون المدير العام السيد لؤي عازر عازر مع السيد بيثر وديع/

ن بالتوقيع باالمور االدارية ن مفوضي   بطرس منصور مجتمعي 

200164731والقانونية القضائية وأية أمور أخرى

ي
ن
كة االهلي للتمويل االصغر90148945المالي والمرصف

كة االهلي للتمويل االصغرشر
استثمارات ماليةشر

ن/الزرقاء عمارة  - 4ط - شارع الملك حسي 

0796841222-البنك االهلي

/ ي
 رئيس هئيه المديرين او المدير العام  مروان سليمان مفىصن

200004464شحاتيت او من يفوضانه من قبله

ي
ن
كة البنك االستثماري90241390المالي والمرصف كة البنك االستثماريشر البـنوكشر

ن/ الزرقاء  -ش الملك حسي 

200022489مديرالبنك/0795851119

ي
ن
90373105المالي والمرصف

كة السماحة للتمويل  شر

كة السماحة للتمويل واالستثمارواالستثمار استثمارات ماليةشر

اد بجانب -مقابل محافظة الزرقاء-االتوسثر

ي
ي الكوينر

ن
0786468458-البنك االردن

 السيد موىس عبدالعزيز شحادة بكافة االمور الماليه واالدرايه/
ن  والقضائيه واالخرى ويحق له توكيل من يشاء من المحامي 

ن  وحسب السجل تفويض اي عضوين من اعضاء الهيئه مجتمعي 

ي االمور القانونيه واالداريه والماليه السيد محمود جروانمنفردا
ن
ف  

ي االمور االداريه
ن
200013839ف

ي
ن
90417687المالي والمرصف

ن  ق االوسط للتامي  كة الشر شر

المساهمه المحدوده

ن  ق االوسط للتامي  كة الشر شر

نالمساهمه المحدوده كات تامي  شر

مكه المكرمه مجمع .ش/الزرقاء الجديده

ن  0790294124-7مكتب رقم -صب لي 

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
سمث  قعوار ونائبه واصف عازرف  

200011374والقضائية واالخرى

ي
ن
كاء للتمويل االصغر90573954المالي والمرصف كة الشر كاء للتمويل االصغرشر كة الشر استثمارات ماليةشر

-دوار معصوم- حي معصوم 

0779963344

ن او السيده اليسا مكارتر البوردي او/  تفويض السيد مايكل هولسير

ي
ن
ن ف السيد نارص دمحم سعيد احمد درويش منفردين او مجتمعي   

كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه والقانونيه واالخرى او من  

200135094يفوضوه خطيا

ي
ن
كة العالونه للرصافه ذ90662188المالي والمرصف كة العالونه للرصافه ذم.م.شر رصافونم.م.شر

-سوق الحميدية/الملك فيصل/الزرقاء

0799910633

السيد ايمن دمحم احمد عالونه منفردا بكافه االمور االداريه/  

200096388والماليه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا



ي
ن
كة المال للتمويل90781385المالي والمرصف كة المال للتمويلشر استثمارات ماليةشر

-36شارع - الزرقاء الجديده 

0796700999

/ كة السيد حمزه عبد الحليم خالد- أ تفويض مدير عام الشر  

ي كافة االمور اإلدارية والقانونية
ن
كة ف  محافظه بالتوقيع عن الشر

ي بعض و
ن
ي تفويض الغث  ف

ن
او كل صالحياته/والقضائية, وله الحق ف . 

كة السيد حمزه عبد الحليم خالد.  ب تفويض مدير عام الشر  

كة بفتح الحسابات البنكية واصدار محافظه بالتوقيع عن الشر  

ونية و بطاقات الرصاف االلي وكافة واستالم الخدمات االلكثر  

كة السيد- المعامالت والنماذج البنكية ج تفويض المدير العام للشر  

حمزه عبد الحليم خالد محافظه منفردا بالتوقيع بالنيابة عن  

امات المالية ن ي كافة األمور وااللثر
ن
كة ف 200179442الشر

ي
ن
كة المتكامله للتأجث  التمويلي90877250المالي والمرصف

كة المتكامله للتأجث  التمويليشر
200003348حسب السجل التجاري/0791620629-36 0الزرقاء الجديده شاستثمارات ماليةشر

ي
ن
كة الوصله للتمويل90976488المالي والمرصف كة الوصله للتمويلشر استثمارات ماليةشر

- ش مكه المكرمه- الزرقاء الجديده

-الزرقاء مول بجانب سامح مول

0797475195

ت بولس منفردا بكافة/ تفويض المدير العام باسم سهيل الث   

االمور االداريه والماليه والقضائية والقانونيه واالخرى وتفويض  

200022799الغث  خطيا

ي
ن
91033347المالي والمرصف

كة بنك االتحاد المساهمه  شر

كة بنك االتحادالمساهمه العامهالعامه ن\الزرقاءالبـنوكشر 053935801-شارع الملك حسي 

الموافقة عل تفويض الساده فارس سلطي ميخائيل قاقيش/  

200013194روحي مازن عبدالمعنم  عبده و يوسف فؤاد فايز حدرج.

ي
ن
91125855المالي والمرصف

ي  كة بنك االستثمار العرن 
شر

ي
ن
ياالردن

ن
ي االردن البـنوكبنك االستثمار العرن 

ن/الزرقاء - 22عمارة - شارع الملك حسي 

ه منفردا/0795000724-مجمع القدس 200026684عمادالدين عبدالعزيز ابوخرصن

ي
ن
91239369المالي والمرصف

كة بنك المؤسسه العربيه  شر

ن/الزرقاءالبـنوكبنك المؤسسه العربيه المرصفيهالمرصفيه 200024602دمحم احمد عليان عن البنك بموجب تفويض موفق ر/0796717178-الملك حسي 

ي
ن
ي91352643المالي والمرصف

ن
كة بنك المال االردن يشر

ن
كة بنك المال االردن 0799156126-شارع االمث  شاكر/الزرقاءالبـنوكشر

 تفويض رئيس مجلس االدارة باسم خليل السالم والمدير العام/

200011979هيثم يوسف قمحية

ي
ن
91414574المالي والمرصف

ال  كة بنك سوسيته جثن شر

ال االردن/ كة بنك سوسيته جثن ن/ الزرقاء البـنوكاالردن/شر 3987564-شارع الملك حسي 

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
المدير العام نديم قبوات ف  

200027166والقضائية واالخرى

ي
ن
كة بنك صفوة االسالمي91562978المالي والمرصف

كة بنك صفوة االسالميشر
/064602200-36/الزرقاء الجديدهالبـنوكشر 200031817دمحم يحن  دمحم الزواوي بتفويض خطي

ي
ن
91679955المالي والمرصف

ات الدارة  كة جزيرة االمث  شر

وتشغيل الفنادق والمنتجات 

السياحية

ات الدارة  كة جزيرة االمث  شر

وتشغيل الفنادق والمنتجات 

ين شارع رصوتاستثمارات ماليةالسياحية ن او منفردين بكافة االمور او من يفوضه خطيا/0798689427-بث  ن مجتمعي  يكي  200179475الشر

ي
ن
91731895المالي والمرصف

كة حسن و يوسف القيسي  شر

للرصافة

كة حسن ويوسف القيسي  شر

رصافونللرصافة

الشارع الرئيسي مبنن / حدود العمري

يك حسن دمحم عبدالرحيم القيسي منفرد بكافة االمور/0779928281-مخازن بلديه االزرق 200047152الشر

ي
ن
91824311المالي والمرصف

كاه  كة حكمت نورس وشر شر

رصافونمؤسسة الزرقاء للرصافهللرصافه

-19عمارة - شارع الملك فيصل/ الزرقاء 

0799999095

ن او منفردين او/ ن دمحم جمال نورس  وكمال نورس مجتمعي  يكي  الشر  

200010969من يفوضونه خطيا

ي
ن
كة زمزم للرصافة ذ91981507المالي والمرصف كة زمزم للرصافة ذم.م.شر رصافونم.م.شر

-36مكه المكرمه - الزرقاء الجديده 

0795657265

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
السيد مقبل سليم مغابره منفردا ف  

200093043والقضائية والقانونية او من يفويضة خطيا بذلك

ي
ن
كاه للرصافه92040191المالي والمرصف كة زياد البغال وشر ن/ الزرقاء رصافونالرايات العربيه للرصافهشر 3963004-ش الملك حسي 

/ ن البغال وريم  ن او"  دمحم بسام"زياد ياسي  ن  مجتمعي  يكي  الشر  

ي كافة االمور  المالية واالدارية والقضائية او من
ن
منفردين ف  

200076611يفوضانه خطيا بذلك

ي
ن
92145096المالي والمرصف

كة سامر دمحم سالمه العموش  شر

كاه للرصافة رصافونالعموش للرصافةوشر

مقابل بنك - 7مكتب رقم - العمري

يك سامر دمحم سالمة العموش منفردا بكافه االمور/0796666642-االردن 200111196الشر

ي
ن
يكته92272056المالي والمرصف كة سفيان العلمي وشر رصافونالعلمي للخدمات الماليةشر

-حي المصانع. ش- الضليل- الزرقاء

0799535154

يك حكم مروان ابراهيم سفيان ابراهيم العلمي منفردا بكافة/ الشر  

االمور المالية واالدارية والقضائية واالخرى  او من يفوضه خطيا  

200015454بذلك

ي
ن
92366709المالي والمرصف

كة صندوق المرأه للتمويل  شر

االصغر

كة صندوق المرأه للتمويل  شر

استثمارات ماليةاالصغر

بجانب بنك /ش االمث  شاكر /الزرقاء

0775449876-االسكان

غياث منث  سختيان اومنن غياث سختيان او فاتنه فتحي ابو/  

200020928عقاب  منفردين بالتوقيع باالمور القانونيه ويحق لهم تفويض الغث 

ي
ن
92452985المالي والمرصف

كة عبدهللا دمحم ابوعاقوله  شر

كاه للرصافه كاه للرصافهوشر رصافونسماره وشر

- قسم المسافرين/ مركز حدود العمري

0795391801-3مكتب رقم 

/ ن ف سليمان سماره مجتمعي  عبدهللا دمحم قاسم ابوعاقوله او اشر  

200084071او منفردين



ي
ن
92566268المالي والمرصف

كة عمران عبدهللا ابو عاقوله  شر

كاه للرصافه ي للرصافةوشر رصافونالقدس العرن 

-24مكتب رقم - حدود العمري- االزرق 

0795391801

يك عمران عبدهللا ابو عاقوله منفردا بكافة االمور او من/ الشر  

200125642يفوضه خطيا

ي
ن
كة فينكا للتمويل االصغر92665941المالي والمرصف كة فينكا للتمويل االصغرشر استثمارات ماليةشر

-ش االمث  دمحم بجانب ارامكس- الزرقاء 

200101946وجون ريتشارد يانكورا بكافة االمور /0799028817

ي
ن
كة ليندو للتمويل92780109المالي والمرصف كة ليندو للتمويلشر استثمارات ماليةشر

ن - الزرقاء  - سعاده0ش-الملك حسي 

200174730تكون السيده سحر دمحم سمث  عبدالفتاح منفردا/0796592525

ي
ن
كاه للرصافه92830733المالي والمرصف كة دمحم خالد وشر رصافونمؤسسة النرص للرصافهشر

-شارع الملك فيصل/الزرقاء

0795539391

ن و دمحم خالد عيد طه صب/ كاء احمد دمحم خالد عيد صب لي   الشر

ي
ن
ن ومنفردين ف ن مجتمعي  ن ونرص الدين دمحم خالد عيد صب لي   لي 

200043169كافة كافة االمور

ي
ن
بش للرصافه92978598المالي والمرصف كة مشر بش للرصافهشر كة مشر رصافونشر

مقابل بنك  - 36 0ش- الزرقاء الجديده 

0795621621-االردن

بش امينا لش هيئة/ انتخاب السيد اياد الياس سالمه المشر  

بش مديرا عاما ن السيد نعيم الياس سالمه المشر  المديرين تعي 

ن بالتوقيع كة يكون اعضاء هيئة المديرين منفردين او مجتمعي   للشر

ي كافة االمور الماليه واالداريه و القضائيه القانونيه
ن
كة ف عن الشر  

200074230واالخري او من يفويضه اي منهم خطيا بذلك

ي
ن
93048186المالي والمرصف

كة موفق مبارك ابوزريق  شر

يكه للرصافه رصافونالفرح للرصافهوشر

\ مركز حدود جمرك العمري \ االزرق  

ي كافة االمور/0795603623-قسم المسافرين
ن
200027731فيصل مبارك مد هللا ابوزريق ف

ي
ن
93175231المالي والمرصف

يكته  ي السعودي وشر
ن
كة هان شر

للرصافه

يكته  ي السعودي وشر
ن
كة هان شر

0799989406-الزرقاء ش الملك فيصلرصافونللرصافه

ي كافة االمور الماليه/
ن
يكه امل دمحم رشيد عثمان منفردا ف الشر  

200098151واالداريه واالخري او من تفويضه خطيا

ي
ن
دمحم علي موىس خليل93229641المالي والمرصف

ن نمؤسسة دمحم علي لخدمات التأمي  كات تامي  شر

-شارع الملك فيصل/ الزرقاء

100161857صاحب المحل او يزن دمحم علي خليل/0795231339

الخدمات 

واالستشارات 

ها ابراهيم حمد طلب الخاليله93336003وغث 

مؤسسة الخاليله للحج والعمره 

والسياحه والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

جبل االمث  حسن / عوجان / الزرقاء 

100048543صاحب المؤسسة او من يفوضه/0777312776-سعد بن معاد/

الخدمات 

واالستشارات 

ها ابراهيم صالح ابراهيم كفاوين93461253وغث 

اد  مؤسسة ابراهيم كفاوين لالستث 

اد وتصديروالتصدير استث 

ي/الهاشميه
ر
ف -الرئيسي/الحي الشر

0772108765

/ اسامه صالح او حسام الدين/ابراهيم صالح ابراهيم الكفاوين  
ن ن احمد نوافلة او مبارك حسي  مصطفن الخطيب او نضال حسي   

ن نوافله او اياد ف سعيد احمد او احمد ريحان حسي  توافلة او اشر  

ن تفويض الغث  بكافة االمور 100341155حسن صالح شحاده او يحق للمفوضي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة ابراهيم المشاقبه التجاريهابراهيم دمحم عبدهللا المشاقبه93556175وغث  100054179صاحب المحل منفردا/0777269200-شارع االستقالل\ الضليلاستث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها ابراهيم موىس مصطفن الكاظمي93668551وغث 

مؤسسة ابراهيم الكاظمي للمالعب 

ههمالعب رياضيةالرياضيه ن 0776110555--شارع الزهور-حي الثن

/  صاحب المؤسسة ابراهيم موىس الكاظمي او دمحم موىس مصطفن

ن بكافة االمور الماليه والقضائية الكاظمي منفردين او مجتمعي   

100416414واالدارية
الخدمات 

واالستشارات 

ها 93719615وغث 

احمد جميل عبدالمعطي 

قطيشات

محالت احمد قطيشات لبيع 

اسلحة وصيانتهابنادق الصيد وخرطوشها

ي التل/الزرقاء
بجانب /شارع الشهيد وصفن

100160415صاحب المؤسسة/0772258787-مطعم دمشق
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديراحمد غزال للمطابخاحمد خالد احمد غزال93881182وغث  استث 

- دوار الدلة0الزواهره ش- الزرقاء 

100927927صاحب المؤسسة منفردا/0791505023
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة اجنسنيا التجاريهاحمد سليمان حمد العموش93975143وغث  استث 

 الحي الشمالي بجانب 0ش- السخنه 

-الجمعيه االردنيه الشيشانيه

0790727282

صاحب المؤسسة  بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه/  

100490419واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها 94075307وغث 

احمد سليمان عبدالرحمن ابو 

عياد

مكتب الجواد لتاجث  السيارات 

السياحيه

تاجث  سيارات 

سياحية

ف .ش- الزرقاء الجديدة الملكة زين الشر

26-0795086380

صاحب المحل السيد احمد سليمان ابو عياد او السيد نجم دمحم/  

100130780سالمه بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه



الخدمات 

واالستشارات 

ها ي علي مزيد94172427وغث  ي التجاريةاحمد صث  اد وتصديرمؤسسة احمد صث  استث 

 قرب مصنع 0وادي العش ش- الزرقاء 

100473671صاحب المؤسسة منفردا/0799652525-الحديد

الخدمات 

واالستشارات 

ها نقليات احمد الجغلاحمد عبدالرحمن صالح الجغل94264742وغث 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

اد-   الزرقاء  -الزرقاء المفرق/االتوسثر

0796233300

ي االمور االدارية والماليه والقضائية او/
ن
صاحب المؤسسة ف  

ي دراغمه او جمال ي ناح 
ر
محمود عبدالرحمن ا لجغل وعمر شوف  

100348810عبدالرحمن الجفل
الخدمات 

واالستشارات 

ها احمد عبدالرشيد سلمرزا سالمرزا94353137وغث 

محطة احمد عبدالرشيد 

للمحروقات

ين  ن مضخات بثن

100231032صاحب المحل منفردا/0795551576-حي معصوم/ الزرقاءومشاحم
الخدمات 

واالستشارات 

ها تجارة عامةمحالت احمد حنيف التجاريةاحمد عبدالفتاح احمد حنيف94477464وغث 

ن- الزرقاء -شارع الملك حسي 

ي كافة االمور/0795666595
ن
100066910صاحب المحل او عالء احمد عبدالفتاح حنيف ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 94577316وغث 

احمد عبداللطيف مصطفن 

الحواري

مؤسسة احمد الحواري لخدمات 

اد وتصديرالضيافه والتمور استث 

-شارع مكة المكرمه-حي معصوم- الزرقاء 

100545826صاحب المؤسسة منفردا/0788018052
الخدمات 

واالستشارات 

ها ياحمد عبدهللا احمد المشاقبه94680416وغث 
اد وتصديراالجواد لتجارة اللحوم والمواىسر استث 

ي مسجد االنوار-الضليل  -الحي الغرن 

0778838881100942005
الخدمات 

واالستشارات 

ها خدمات تنظيفعطر المكان لخدمات التنظيفاحمد عز الدين عزت عبدهللا94768479وغث 

قرب مستشفن -جبل طارق-الزرقاء

ي االمور االدارية والمالية والقضائية/0789611123-الشارع الرئيسي-الزيتونة
ن
100420810صاحب المؤسسة منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها مؤسسة ابوخرمه لالعمال التجاريهاحمد علي مسلم ابوخرمه94846374وغث 

مكاتب خدمات 

ي كافة االمور/0795104222-وادي العش/الزرقاءتجارية
ر
100207313صاحب المحل منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها احمد محمود دمحم سلمان94981527وغث 

مؤسسة احمد سلمان 

اد وتصديرالكسسوارات المطابخ استث 

-خلف صالة الحلو0ش- الزرقاء الجديده 

100962857صاحب المؤسسة منفردا/0799031744
الخدمات 

واالستشارات 

ها ناديه لتاجث  السيارات السياحيهاحمد مصطفن محمود برهم95062880وغث 

تاجث  سيارات 

سياحية

هه - الزرقاء  ن -ش الرئيسي- حي الثن

100129330صاحب المحل منفردا/0795653821
الخدمات 

واالستشارات 

ها اديب خلف فاضل العموش95181138وغث 

اد  مؤسسة اديب العموش لالستث 

اد وتصديروالتصدير استث 

-شارع الملك نور- المصفاه - الزرقاء 

100572121صاحب المؤسسه منفردا/0797589860
الخدمات 

واالستشارات 

ها ارشيد علي حمد عليمات95277394وغث 

ات  مؤسسة شهم لمستحرصن

اد وتصديرالتجميل من االعشاب الطبيعية استث 

بجانب البنك - حي معصوم - الزرقاء 

100072692صاحب المؤسسة او علي ارشيد عليمات/0795534659-االسالمي
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي عبدالرحمن حسن95368167وغث 
ف لطفن صاالت افراحصاالت الجماهث  لالفراحاشر

شارع عبدالحميد - حي معصوم - الزرقاء 

ف ي االمور االدارية والماليه والقضائية/0788728901-شر
ن
100420793صاحب المحل منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها صاالت افراحقاعات الالفندر للمناسباتاكثم زهدي نافع قاسم95471153وغث 

ي- الزرقاء  اوي الجنون 
مقابل جش - البثر

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/0796581704-ش السخنه- شومر
ن
100456557صاحب المؤسسة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصديراكرم جميل قاسم شهاب95575712وغث  اد وتصديراكرم شهاب لالستث  استث 

- القدس0ش -طريق السخنة- الزرقاء

100518502صاحب المحل او امجد ابو شهاب/0795389756
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي راغب ابوسنينه95640450وغث 
ر
ي صدف

ن
امان

فوتو /ستديو التلفزيون الحديث 

ي   
ن
ي ف

ر
T.Vن

ستوديو ولوازم 

0795549644-شارع باب الواد\ الزرقا ءتصوير

ي االمور/
ن
صاحب المحل  او يوسف شحاده يوسف عويضه ف  

100130620المالية واالدارية والقضائية



الخدمات 

واالستشارات 

ها ي دمحم معروف عارف الشطه95781985وغث 
ن
اد وتصديرمؤسسة لؤلؤة الديار التجاريةامان استث 

-الزرقاء الجديدة شارع غرناطة

ي كافة االمور/0790073287
ن
100966911صاحبة المؤسسة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها ادامجد سعيد عمر ابوخديجه95856509وغث  اد وتصديرمكتب امجد ابوخديجه لالستث  استث 

مجمع امجد /طريق المصفاه/الزرقاء 

ي كافة االمور/0778008002-ابوخديجه
ن
ي ف

ن
مسان ه ربحي حلمي الثر 100284402صاحب المحل او امث 

الخدمات 

واالستشارات 

ها ي95964989وغث 
ن
امجد عزت دمحم الكسوان

الرواىسي للحج والعمره والسياحه 

والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

ي التل. ش- حي الضباط - الزرقاء 
/ وصفن

ي االمور/0795476308-مقابل كازية النرص
ن
100361233صاحب المؤسسه او من يفوضه خطيا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها امجد عطيه عوده ابو شحان96081603وغث 

مؤسسة امجد ابو شحان للنوجا 

اد وتصديروالصناعات الغذائية استث 

-الحسبه- ش - وادي الحجر - الزرقاء 

100577436صاحب المؤسسة منفردا/0775613145
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة انس للهندسة والتوريداتانس مالك زهدي حجاوي96181664وغث  100172820صاحب المؤسسة منفردا/0777458446- باب الواد0ش- الزرقاء استث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها المركز العالمي لالغذيه الرياضيهايمن سليمان جليل جرار96278526وغث 

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية

مقابل - ش مكه المكرمه- الزرقاء الجديده

0799098053-السهل االخرصن للحلويات

صاحب المحل السيد ايمن سليمان جليل جرار بكافة االمور/  

100048704االدريه والماليه والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها توزيــــع غازمستودع غاز ايمن الهناندهايمن قاسم دمحم الهنانده96373852وغث 

ي-الهاشميه
ر
ف -الفيحاء الود الشر

100489446صاحب المؤسسة منفردا/0795133697
الخدمات 

واالستشارات 

ها توزيــــع غازغاز ايمن الهناندهايمن قاسم دمحم الهنانده96435941وغث 

تقاطع ش طاش مع - حي النرص/الزرقاء

100131070صاحب المحل منفردا/0788676523-بوالد
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسه البيارق للسجاد والموكيتايهاب يوسف احمد احمد96578055وغث  استث 

-بجانب البلديه- / شارع شامل - الزرقاء 

100297774صاحب المؤسسه منفردا/0799777705
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسه بادي بركات الشمايلهبادي بركات نور الشمايله96678658وغث  استث 

جبل طارق ش مجمع االمث  - الزرقاء 

/0795682617-راشد 100337784القضــائية,المــالية,صــاحب المــؤسسة اإلداريــة
الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب تكسيمكتب تكسي االصفرباسل دمحم ابراهيم االصفر96774773وغث 

-شارع الهاشمي- حي رمزي - الزرقاء 

100501906صاحب المؤسسة بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0798248803
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة بسام حجازي التجاريةبسام حجازي محمود المغاري96880591وغث  استث 

-مجمع الضليل التجاري/ الضليل

100553731صاحب المؤسسة منفردا/0795655437
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن سعدو حديدي96979896وغث  بهاء الدين حسي 

مؤسسة بهاء الدين حديدي 

اد وتصديرللتعبئة والتغليف استث 

ي/ جبل طارق 
ن
-بجانب الدفاع المدن

100932031صاحب المؤسسة منفردا/0799228155
الخدمات 

واالستشارات 

ها تامر عبدالرؤوف دمحم الناعوري97081614وغث 

اد  مؤسسة تامر الناعوري لالستث 

اد وتصديروالتصدير 100964353صاحب المؤسسة منفردا/0799079791-الرئيسي. ش/ الضليل استث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي المثمرة التجاريةثائر اسعد دمحم الحجاوي97181564وغث 
اد وتصديرمؤسسة االراضن استث 

-الزواهره-حي الفالح - الزرقاء 

100952957صاحب المؤسسة منفردا/0788255291
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي97280074وغث  اد وتصديرشمس ومي التجاريهثائر وليد احمد الزعن  استث 

- السوق القديم0ش- الزرقاء 

100937095صاحب المؤسسة منفردا/0797042240



الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب تكسيمكتب تكسي الحجاججميل بسام صالح ابو الراغب97370225وغث 

ة هيا-الزرقاء -ش الرئيسي-ضاحية االمث 

0795534668-عمارة مكة

ي كافة االمور االدارية والمالية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100387148والقضائية
الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب تكسيمكتب تكسي يمانجميل بسام صالح ابو الراغب97468015وغث 

اوي - الزرقاء الجديدة  - ش المصفاة- البثر

ه -مقابل بلدية الزرقاء العاشر

0795534668

ي كافة االمور  المالية والقضائيه واالدارية/
ن
صاحب المحل منفردا ف  

100387502واالخري
الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب تكسيمكتب تكسي ربوع االردنجميل بسام صالح ابوالراغب97566146وغث 

واي - الزرقاء الجديدة  ش الملكة - البثر

100387438صاحب المحل منفردا/0795534668-نور

الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب سفريات الوفاءجودت ابراهيم الشماس97655603وغث 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

100020330السيد جودت الشماس بكافة االموراالداريه والماليه والقضائيه/0798449884-الملك طالل\ الزرقاءوحج وعمره
الخدمات 

واالستشارات 

ها صاالت افراحصالة ليالي لالفراح والمناسباتحسام صبحي دمحم حماد97763170وغث 

ى- الزرقاء - ضاحية الثورة العربيه الكث 

اء /0799784060-بناية الواحة الخرصن
ً
100363240صاحب المحل منفردا

الخدمات 

واالستشارات 

ها حسام محمود سليم ابراهيم97876638وغث 

مؤسسة حسام ابراهيم لتجاره 

ونيه وصيانتها اد وتصديراالجهزه االلكثر استث 

-قرب مثلث الحديد-حي المصانع- الزرقاء

100398479صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0788724846
الخدمات 

واالستشارات 

ها اب97969860وغث  حسام مصطفن محمود شر

اب لتاجث  لوازم  محل حسام شر

االفراح

تأجث  كراىسي ولوازم 

افراح

-36شارع - الزرقاء الجديده

ي االمور االداريه والماليه والقضائيه/0795775321
ن
100363285صاحب المحل منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة اعماق المحيط التجاريةحسن سمث  حسن ابو اصبيح98081658وغث  استث 

ن -حي شبيب/ الزرقاء حي الحسي 

0798097738

ي كافه االمور االداريه والماليه/
ن
صاحب المؤسسه منفردا ف  

0100564604والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها حسن يوسف احمد اخليف98177897وغث 

الجمال العضوي لتجاره مواد 

اد وتصديرالتجميل استث 

شارع - حي االسكان - الزرقاء الجديده 

100545995صاحب المؤسسه منفردا/0798388549-االمث  حمزه
الخدمات 

واالستشارات 

ها ى98278472وغث  ي التجاريةحمزه احمد حسن الخضث  اد وتصديرمؤسسة حمزة الخضث  100560020صاحب المؤسسة او احمد حسن عوض/0786689446-قرب البلديه- السخنه استث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن98380385وغث  حمزه زكريا خليل شاهي 

مركز خزنة المعمار للخدمات 

المطبعيه والمكتبيه

مكاتب دعاية 

واعالن

شارع االمث  - الوسط التجاري - الزرقاء 

100219955صاحب المؤسسه منفردا/0798247406-نايف
الخدمات 

واالستشارات 

ها مواقف سياراتموقف حمزه تمبوالت للسياراتحمزه دمحم الحاج حمزه تمبوالت98461765وغث 

-شارع الملك فيصل/الزرقاء

100345562صاحب المحل منفردا/0799074105
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن دمحم القضاه98551730وغث  مؤسسة الرفعه لخدمات التنظيفحنان دمحم امي 

مكاتب خدمات 

تجارية

-قرب البلدية- رصوت - الزرقاء

ن القضاه او دمحم سالمه دمحم العموش بكافة االمور/0780015959 100256875حنان دمحم امي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها خالد بادي غيث الغويري98634589وغث 

مكتب خالد الغويري للخدمات 

التجاريه

مكاتب خدمات 

تجارية

بجانب فندق -شارع الكرامه/الزرقاء

100150355صاحب المؤسسة/0795535185-دوار الطوباىسي-جوابره
الخدمات 

واالستشارات 

ها خالد عقله هجرس ربابعه98751048وغث 

مؤسسة ابوفراس للصناعة 

0799063546-الحالبات/الضليلخدمات تنظيفوالخدمات التجاريه

ي كافة/
ن
 خالد عقله هجرس ربابعه او فارس خالد عقله ربابعه ف

100251664االمور
الخدمات 

واالستشارات 

ها خالد فايز محمود عبدالدايم98857627وغث 

الحلول السهلة للخدمات 

خدمات تنظيفوالتسويق التجاري

-بنك القاهره عمان/ش بغداد/الزرقاء

0796214402

صاحب المؤسسة بكافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/  

100014902واالخرى



الخدمات 

واالستشارات 

ها 100275435صاحب المحل منفردا/0779837186-ام الصليح\ الهاشميهتوزيــــع غازوكالة غاز خميس الزيودخميس خلف حامد الزيود98954088وغث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي99049555وغث 
ي لتأجث  الكراىسيخميس يوسف دمحم االلفن

محل خميس االلفن

تأجث  كراىسي ولوازم 

افراح

بجانب - شارع الملك طالل/الزرقاء

صاحب المؤسسة/0785000128-المخابرات القديمه
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة الفيحاء لتجارة االعالفدعاء غسان صالح برهومه99173553وغث  استث 

- االسمنت االبيض0ش- الضليل 

0787578478

 صاحب المؤسسةدعاء غسان برهومه  او بهاء طارق هالل بكافه/

100427634االمور الماليه واالداريه والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها راشد علي مرعي مرعي99276369وغث 

مؤسسة الزواده لخدمة نقل 

خدمات تنظيفالنفايات

اد- الزرقاء  -وادي العيش ش االتوسثر

ي كافة االمور/0787402775
ن
100441750صاحب المؤسسة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها رافت حجازي عبدالعزيز اخالوي99378556وغث 

مؤسسة الخطوط الوسط 

للخدمات اللوجستية

مكاتب خدمات 

تجارية

كة  الزرقاء شارع السعادة بجانب شر

ي كافة االمور/0797455802-الكهرباء
ن
100508483صاحب الموسسة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها رامي ماهر صالح شهاب99469936وغث 

مؤسسة اشعه الكون للتجارة 

والتصدير

مكاتب خدمات 

تجارية

اوي ش- الزرقاء الجديده  شبيب \ البثر

100443321صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور/0797463673-المقدادي

الخدمات 

واالستشارات 

ها رامي دمحم عيس عفانه99572221وغث 

مؤسسة رامي عفانه لخدمات 

اعمال السياحه والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

100469138صاحب المحل منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائية/0790632325-الملك طالل. ش- الزرقاءوحج وعمره
الخدمات 

واالستشارات 

ها رشاد دمحم سليمان واوي99649680وغث 

اد  مؤسسة رشاد واوي لالستث 

اد وتصديروالتصدير استث 

اد/الزرقاء يبة- االتوسثر -قرب الرصن

100238322صاحب المؤسسة/0795737008
الخدمات 

واالستشارات 

ها محطة زكريا يوسف للمحروقاتزكريا يوسف خرصن سلمان99780805وغث 

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

/ مكة المكرمة  . ش/ االزرقاء الجديدة 

100948876صاحب المؤسسة منفردا/0795524080-مقابل السيفوي
الخدمات 

واالستشارات 

ها زين العابدين دمحم رضوان صالح99878407وغث 

مؤسسة صناع االمان لالدوات 

اد وتصديرالصحية استث 

مقابل / شارع الجيش - الضليل - الزرقاء 

100538671صاحب المؤسسه منفردا/0785578322-بنك االسكان
الخدمات 

واالستشارات 

ها سالم علي سالم الغويري99973531وغث 

مؤسسة سالم علي للوساطات 

التجارية

مكاتب خدمات 

تجارية

ف - الزرقاء الجديده شارع الملكه زين الشر

100489974صاحب المحل منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه/26-0799737997
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة امالك التجاريةسامر حمدان يوسف الخمايسه100079985وغث  استث 

ن - الزرقاء -شارع قاسم بوالد- حي الحسي 

100936461صاحب المؤسسة منفردا/0795681243
الخدمات 

واالستشارات 

ها مؤسسة سامي الدعسان التجاريهسامي بخيت راشد الدعسان100174698وغث 

مكاتب خدمات 

100503159صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0798653298-36 0ش-الزرقاء الجديده تجارية
الخدمات 

واالستشارات 

ها سامي دمحم عدنان احمد بدير100280198وغث 

اد  مؤسسة سامي بدير لالستث 

اد وتصديروالتصدير استث 

ي التل0ش- عوجان - الزرقاء 
- وصفن

100934346صاحب المؤسسة منفردا/0797347047

الخدمات 

واالستشارات 

ها ي100367311وغث 
سالمه دمحم سليمان القاضن

مكتب تباشث  الهدى للسياحه 

والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

مخازن سكة /  الجيش0ش- الزرقاء 

بجانب - خلف المجمع القديم- الحديد

100410296صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/0786106103-بنك االسكان



الخدمات 

واالستشارات 

ها سليمان حمد سليمان الغويري100470599وغث 

محطة سليمان الغويري 

للمحروقات

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

ين  -طريق جرش\ ش- ابو الزيغان - بث 

0779337212

ي كافة االمور االدارية والمالية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100451139والقضائية
الخدمات 

واالستشارات 

ها سليمان عليان دمحم المشاقبة100571438وغث 

مؤسسة بوابة الزرقاء لخدمات 

خدمات تنظيفالتنظيف

- الرئيس0الضليل ش- الزرقاء 

0792854407

صاحب المؤسسة بكافه االمور االدارية والمالية والقضائية او/  

ي االمور االدارية والماليه والقضائيه
ن
100011278حماده عبدالقادر عليان قويدر ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها سفريات الفردوسسمر حامد خليل شقث 100676260وغث 

تاجث  سيارات 

سياحية

ي التل - الزرقاء 
- شارع الشهيد وصفن

0796630666-بجانب نادي الضباط

/ ي كافه االمور 
ن
او من تفوضه خطيا- صاحب المؤسسه منفردا ف  - 

100014410او عصام عبدهللا سالم العبدالالت
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي100776848وغث  سناء نارص نافع الشلن 

مؤسسة روعة المسافر للخدمات 

المساندة

خدمات تحميل 

يل عدا نقل  ن وتثن

بضائع

-36شارع - الزرقاء الجديده

100539595صاحب المحل منفردا/0797085228
الخدمات 

واالستشارات 

ها شث 100854683وغث  هاتحديقة سهث  فريد للعائالتسهث  فريد يوسف شر ن منثر

شارع خلف حديقة /الزرقاء الجديدة

100001828صاحب المؤسسة او غسان دمحم يوسف/0788745786-السيفوي
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي لتنسيق الحدائقسوسن زياد دمحم ابومحفوظ100974292وغث 
روائع جننر

اشتال ونباتات 

وطيور زينة

-شارع القادسيه- الزرقاء الجديده

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/0777384025
ن
100498367صاحب المحل منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 101077070وغث 

كة  الدليمي وعبدالعزيز  شر

يكهم يكهموشر كة الدليمي وعبدالعزيز وشر شر

ين  ن مضخات بثن

0796202630-شارع الجيش- الضليلومشاحم

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
كة ف المفوض بالتوقيع عن الشر  

ن فرحان جابر والقضائية واية امور اخرى كما يلي السيد حسي   

الدليمي والسيد عبدالحميد راغب عبد الحميد عبدالعزيز و السيد  

ن او من يفوضه اي ن فرحان فرحان منفردين او مجتمعي  علي حسي   

السيد دمحم هيثم عبدالحميد راغب عبدالعزيز مجتمعا مع. - منهما  

ن فرحان جابر الدليمي:- اي من السادة التالية اسماؤهم  حسي   

عبدالحميد راغب عبدالحميد عبد العزيز وسيم عبدالحميد راغب  

ن فرحان فرحان 200114694عبد العزيز علي حسي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 101163450وغث 

كة ابراهيم السويلم ودمحم  شر

الصمادي

الفجر العالميه النظمة االنذار 

طفايات حريقوالسالمه

مقابل كازية ابو / االمث  نايف/الزرقاء

بجانب مدرسة المخلص عمارة - احمد

15-0797940428

 ابراهيم نهار حويــــج السويلم او دمحم طالب حامد الصمادي/

200115487منفردين باالمور االداريه والقضائيه واالخرى

الخدمات 

واالستشارات 

ها 101265764وغث 

كة ابراهيم حرب وسلطان  شر
االبتسامه للسياحه والسفرمصطفن

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-شارع الملك طالل-الوسط التجاري 

0789509595

/ ابراهيم جميل عبدهللا حرب او سلطان محمود فهمي مصطفن  

200124621منفردين بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه101381898وغث  ي وشر كة ابراهيم دمحم الثعلن  كاهشر ي وشر كة ابراهيم دمحم الثعلن  شر

مكاتب تخليص 

200123022السيد ادريس مصطفن ربابعه منفردا بكافة االمور/0797430959-العمري- االزرقونقل بضاعة
الخدمات 

واالستشارات 

ها 101415585وغث 

كاءه  كة ابراهيم نرص وشر شر

اد للمحروقاتالتجاريه محطة االتوسثر

ين  ن مضخات بثن

اد/الزرقاء ومشاحم 0776706475-االتوسثر

امنه خليل ابو شندى او رضوان ابراهيم دمحم نرص ونعمان ابراهيم/  

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية واالخرى
ن
ن ف 200079779نرص مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ابناء حسن علي الجندي101510845وغث 
محطة الجندي للمحروقاتشر

ين  ن مضخات بثن

0795723036-مثلث االزرق/الضليل ومشاحم

 بكر حسن علي الجندي او علي حسن علي الجندي او عمر حسن/

ي كافة االمور االداريه والماليه
ن
ن او منفردين ف علي الجندي مجتمعي   

200029100والقضائية واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها 101657536وغث 

كة احسان سلمان الدبيسي  شر

كاه وشر

كة احسان سلمان الدبيسي  شر

كاه وشر

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية

عماره -الطابق االول- شارع بغداد\ الزرقاء

ن الدبيسي منفردا بكافة االمور/0796000069-9رقم  200094295احسان سلمان حسي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه101762532وغث  كة احمد الدرابكه وشر يكهشر كة احمد الدرابكه وشر اد وتصديرشر استث 

ي التل.ش/الزرقاء
-الشهيد وصفن

0795370959

ي كافة االمور االداريه والقضائيه/
ن
يك احمد الدرابكه منفردا ف الشر  

200110160واالخرى



الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه101881843وغث  كة احمد بركات وشر ميثاق للتخليص عل البضائعشر

مكاتب تخليص 

يك احمد عيس بركات بكافة االمور/0788881830-جمرك العمري- االزرقونقل بضاعة 200007405الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها 101971773وغث 

كة احمد عبدالرحمن الجغل  شر

كاؤه طريق الحكايا لتاجث  الحافالتوشر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-4حرم سكة الحديد مخازن رقم -الزرقاء

0798138890- من مخازن المبنن5-6

كاء احمد عبدالرحمن صالح الجغل او معتصم احمد/ الشر  

عبدالرحمن الجغل او مروان احمد عبدالرحمن الجغل او السيد  

ي كافة
ن
ن او منفردين ف جمال عبدالرحمن صالح الجغل مجتمعي   

200138497االمور
الخدمات 

واالستشارات 

ها 102077788وغث 

كة اختياركم للمستلزمات  شر

كة اختياركم للمستلزمات الطبيةالطبية اد وتصديرشر استث 

-الوسط التجاري-عمارة البغال -الزرقاء 

0797886696

ي كافة/
ن
كة ف يك بهاء الدين مفوضا بالتوقيع عن الشر  يكون الشر

ن و او ن مجتمعي  االمور الماليه واالداريه والقضائيه وتوكيل المحامي   

200136235منفردين
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ارمكس االردن المحدوده102141530وغث  كة ارمكس االردن المحدودهشر شر

مكاتب تخليص 

ونقل بضاعة

بالقرب -شارع الكرامه-الزرقاء الجديده 

200000016عمران عبدالعزيز عبدربه ابوعويمر وحسب السجل/0797315600-من كريم هايث  ماركت
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكتها102252562وغث  ن وشر كة اروى شاهي  0799070203-باب الواد/الزرقاءخدمات تنظيفيدا بيدشر

ن بكافة االمور المالية واالدارية/ ن او منفردتي  ن مجتمعتي  يكتي  الشر  

200022930والقضائية واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ازميل للمقاوالت االنشائية102380652وغث  كة ازميل للمقاوالت االنشائيةشر اد وتصديرشر 0790882169-ابو الزيغان/ الهاشمية استث 

يك حمزه ابوالوي والسيد مالك عزت موىس ابوالوي/  الشر

ي كافة االمور
ن
ن ف 200154948منفردين او مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة اسوار حلب للتجاره العامه102474732وغث  كة اسوار حلب للتجاره العامهشر تجارة عامةشر

-شاكر- حي معصوم- الزرقاء 

0787069893

المدير العام السيد مالك جمعه احمد منفردا بكافة االمور/  

االدارية والمالية والقضائية والقانونية واالخرى او من يفوضه  

200162717بذلك خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة اعزاز لتجارة السيارات102579660وغث  كة اعزاز لتجارة السياراتشر اد وتصديرشر استث 

- الكرامه0ش المصفاه ش-الزرقاء 

0786206056

 و عمر علي الرئيس وتانيه بالتوقيع عن/
ن  تفويض ابراهيم حسي 

ي كافة االمور الماليه واالداريه القضائيه واالخري
ن
كة منفردين ف 200178563الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ال البيت للسياحه والسفر102669825وغث  كة ال البيت للسياحه والسفرشر شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

هه- الزرقاء ن عمارة رقم - شارع الزهور- الثن

98-0788388370

ن او/ ن احمد حامد المرصي و وليد حامد المرصي مجتمعي  يكي  الشر  

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
ن
200144345منفردين ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 102769047وغث 

اد  كة االتحاد السداىسي لالستث  شر

م.م.والتصدير ذ

اد  كة االتحاد السداىسي لالستث  شر

اد وتصديرم.م.والتصدير ذ استث 

مقابل - ش دمحم الخامس-الغويرية-الزرقاء

0788868008-8عمارة - مدرسة الشفاء

/ ي
ن
المدير العام سليمان عبدهللا خليل قندح بالتوقيع منفرداف  

200140471االمور االدارية والمالية والقضائية

الخدمات 

واالستشارات 

ها 102868286وغث 

اد  كة االحقاف لالستث  شر

م.م.والتصدير ذ

اد والتصدير  كة االحقاف لالستث  شر

اد وتصديرم.م.ذ استث 

ي- الهاشمية
ر
ف -الشارع العام- الحي الشر

0795596791

ي دمحم المنسي ودمحم احمد دمحم جديع/ كاء احمد صث   الشر

ن او منفردين بكافة االمور االدارية كة مجتمعي  مفوضون عن الشر  

عصام)والمالية والقضائية او من يفوضانه خطيا وتفويض السادة   

ي دمحم المنسي واسامة خليل-وطارق غازي يوسف سعدون-صث   

وعكاش خلف-دمحم ابراهيم عبدالفتاح النجار-عبدالمعطي الكاتب  

وخليل عماد الدين- ودمحم خلف عكاش البشايرة-عبدهللا البشايرة  

ن- خليل الكاتب ويوسف عاطف عيس البواب وليث خالد حسي   

كاء بكافة االمور االدارية والمالية (كباري ن بالتوقيع عن الشر مفوضي   

200138724والقضائية

الخدمات 

واالستشارات 

ها 102971399وغث 

كة االردنية الحديثة لخدمات  شر

الزيوت والمحروقات

كة االردنية الحديثة لخدمات  شر

الزيوت والمحروقات

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

اشارة حديقة -طريق المصفاه- الزرقاء 

ي 0798658167-البنك العرن 

كة  ورئيس هيئه المديرين زياد/ ن مدير عام الشر  ياش سالم حسي 

ن دمحم  خلف دمحم المناصث   ونائب رئيس هيئة المديرين معي 

ي االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
ن
200002529عبدهللا قداده ف



الخدمات 

واالستشارات 

ها كة االردنيه للتمويل االصغر103075010وغث  كة االردنية للتمويل االصغرشر شر

مكاتب خدمات 

تجارية

. باب الواد مع ش. تقاطع ش/ الزرقاء 

0799930071-الملك عبدهللا

ن هشام  مع احد اعضاء الهيئة-/  رئيس هيئة المديرين نفي 

ن/ديما وليد/عمر منيب/باسم خنفر/هناء خليل/خالد/انس نيفي   

ن او من يفوضانه خطيا ي مجتمعي 
المدير التنفيذي-- العبوىسر  

200096135السيدة سمر القادري منفردا او من يفوضه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها فيه103174601وغث  كة االردنيه لمراكز الثر فيهشر كة االردنيه لمراكز الثر شر

ونيه  العاب الكثر

وكهربائيه

اوي ش-الزرقاء الجديده  -36 0البثر

0795030048

ي موىس والسيد خالد موىس عيس/
ن
 تفويض المدير العام هان

منفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية والبنكية وتوكيل  

ن واالخرى ويحق لهما تفويض صالحياتهما لمن يشاء والمحامي   

200029304المرة تلو المرة

الخدمات 

واالستشارات 

ها 103271555وغث 

كة االفاق الهندسية للتجارة  شر

العامة والتخزين

كة االفاق الهندسية للتجارة  شر

0795576330-المنطقة الحرة-الزرقاء تجارة عامةالعامة والتخزين

كة بكافة االمور الماليه واالداريه/ ن بالتوقيع عن الشر المفوضي   

ن من اعضاء هيئة المديرين والقضائيه واية امور اخرى اي اثني   

( ن السعدي ي- هيثم ابو هالله- حسي 
ن
ماهر القبطي- دمحم الكيالن ) 

ن 300003743مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن للتمويل االصغر103364939وغث  كة االمي  ن للتمويل االصغرشر كة االمي  شر

مكاتب خدمات 

0799094444-ش الملك طالل- الزرقاء تجارية

/ ي
ن
كة ف  السيد دمحم عبدالعزيز دمحم صالح بالتوقيع نيابة عن الشر

كافة االمور المالية واالدارية والقانونية والقضائيه  ويحق له  

200107705.تفويض من يشاء
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة االول للتمويل103457126وغث  كة االول للتمويلشر مكاتب عقاريةشر

مجمع  -36- ش /الزرقاء الجديدة 

200023620حسب السجل/0797316667-العمري

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة البوابة العرصية للحديد103582280وغث  كة البوابة العرصية للحديدشر اد وتصديرشر استث 

مقابل مسجد -وادي العش- الزرقاء

0791061064-الصديق يوسف

 رئيس هيئه المديرين السيد نضال دمحم عبدهللا زهران بالتوقيع/

كه وباسمها داخل المملكه وخارجها علي كافه
منفردا عن الشر  

 االمور نائب رئيس هيئه المديرين السيد صالح صالح صالح وهبه

ي االمور
ن
ن ف ن دمحم حامد مجتمعي  العمد والمدير المالي خالد حسي   

ف دمحم يوسف ابو هدبه والمدير الماليه او المدير العام السيد اشر  

ي االمور الماليه السيد
ن
ن ف ن دمحم مجتمعي  المالي السيد خالد حسي   

ي
ن
ي كافه االمور وف

ن
ن دمحم حامد مفوضا بالتوقيع منفردا ف  خالد حسي 

ن 200184827توكيل المحامي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 103664436وغث 

اد والتصدير  كة الجود لالستث  شر

م.م.ذ

اد والتصدير  كة الجود لالستث  شر

اد وتصديرم.م.ذ 0795118770-الهاشمية-الزرقاءاستث 

المدير نارص عيس عماري بكافه االمور االداريه والماليه/  

والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا وعالء جودت او وليد  

توفيق او دمحم صبحي او اسامه خليل او دمحم ابراهيم او رمزي نايف  

او خليل دبابنه او عبدهللا عبدالكريم او بكافه االمور االداريه  

200120398والماليه والقضائيه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة الراشد للتعبئه والتغليف103779683وغث  كة الراشد للتعبئه والتغليفشر اد وتصديرشر ي التل- الزرقاء استث 
200178427عبدالكريم قريم الشحان بكافه االمور/0795148264-شارع وصفن

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة الرمحي وابوسعده103863044وغث  كة الرمحي وابوسعدهشر مراكز ثقافيةشر

فوق حلويات - عبدالمنعم رياض/الزرقاء

0795592738-2ط - امية 

ايمن عبد المجيد الرمحي او سهام محمود احمد ابوسعده/  

ن بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى 200044040مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة الرها للخدمات اللوجستية103982073وغث  كة الرها للخدمات اللوجستيةشر اد وتصديرشر ياستث  0777372712-االزرق الجنون 

دم والسيد مهند/ ن حميد شر  يكون كل من السيد زيد تحسي 

ن بكافة االمور االدارية والقضائية الرواحنه منفردين او مجتمعي   

ن باالمور المالية 200186390والقانونية واالخري و مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 104082438وغث 

اد  كة الريادية العرصية لالستث  شر

والتصدير

اد  كة الريادية العرصية لالستث  شر

اد وتصديروالتصدير استث 

-الوسط التجاري - شارع السعاده -الزرقاء 

ه نرص ابوسنينه بكافة االمور/0795665659-بعمارة ابو دواس 200187992سمث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 104151701وغث 

كة الزرقاء لالمن والحمايه  شر

م0م0ذ

كة الزرقاء لالمن والحمايه  شر

م0م0ذ

مكاتب خدمات 

تجارية

اوي /الزرقاء -ش الفالتر/ البثر

0787901112

ي منفردا  و الماليه عزالدين /
االداريه عبدهللا عيس المومنن  

200066973الجراروه و القضائيه صالح موىس الجراروه



الخدمات 

واالستشارات 

ها كة الزرقاء للتعليم واالستثمار104237534وغث  شر

رياض ومدارس +جامعة الزرقاء 

كلية الزرقاء للعلوم +جامعة الزرقاء

التقنية

مدارس خاصة 

اد/الزرقاءورياض االطفال 0777777711--االتوسثر

ي االمور/
ن
ه ف كة الدكتور محمود عبدالرزاق ابوشعث   مدير عام الشر

200010569المالية واالدارية
الخدمات 

واالستشارات 

ها 104372276وغث 

كة الساعة للمواقف العمومية  شر

م.م.ذ

كة الساعة للمواقف العمومية  شر

0795919110-دوار معصوم-الزرقاء مواقف سيارات.م.م.ذ

المدير العام ماجد عبدهللا المبارك منفردا بكافة االمور المالية/  

واالدارية والقضائية والقانونية واالخرى ويحق له تفويض الغث   

200104236خطيا بجزء او بكل صالحياته
الخدمات 

واالستشارات 

ها 104480769وغث 

كة السوسنة السوداء لالدوية  شر

البيطرية

كة السوسنة السوداء لالدوية  شر

اد وتصديرالبيطرية ين / الزرقاء استث  0779980498-ام رمانه/ بث 

ي االمور االدارية والقضائية منفردان او/
ن
ن مفوضان ف يكي  الشر  

ي االمور
ن
ن ف ن مجتمعي  يكي  ن او من بفوضانه خطيا والشر مجتمعي   

200181510المالية او من يفوضونه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها 104578042وغث 

كة السوسنه لتأجث  السيارات  شر

السياحيه

كة السوسنه لتأجث  السيارات  شر

السياحيه

تاجث  سيارات 

سياحية

ي التل- الزرقاء
بجانب - ش الشهيد وصفن

0778343555-نادي الضباط

كاء بالتوقيع/ تفويض المدير العام السيد سمث  رائد فالح دمحم والشر  

ي كافة االمورالماليه واالداريه والقضائيه والقانونيه
ن
كة ف عن الشر  

ن او منفردين او من يفوضونه خطيا 200172126واالخرى مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 104668520وغث 

كاء للخدمات العامة  كة الشر شر

م.م.ذ

كاء للخدمات العامة  كة الشر شر

م.م.ذ

مكاتب خدمات 

تجارية

-88بناية رقم -36ش -الزرقاء الجديدة

0777960996

ي والسيد دمحم شحاده دمحم/
ر
تفويض السيد رامي خلف علي الحالف  

ي االمور الماليه والقضائية واالدارية
ن
كة ف اسعد بالتوقيع عن الشر  

ن او من يفوضوه بذلك خطيا 200132708واالخرى مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 104782442وغث 

كة الصفوة للسياحة والسفر  شر

والحج والعمرة

كة الصفوة للسياحة والسفر  شر

والحج والعمرة

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-الهاشمي. ش/ حي رمزي / الزرقاء 

ي كافة االمور/0789347313
ن
ن او منفردين ف كاء مجتمعي  200184896الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها 104881532وغث 

كة الطيبون والطيبات لحفر  شر

االبار

كة الطيبون والطيبات لحفر  شر

االبار

مكاتب خدمات 

تجارية

- الملك عبدهللا0ش- الزرقاء 

0797290304

كة دمحم زياد ابو زر  منفردا/ تفويض المدير العام بالتوقيع عن الشر  

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائية واالخرى
ن
200184455ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة العسالي وعدس والمعايطه104933730وغث 
كة العسالي وعدس والمعايطهشر

ي-الزرقاءمكتب تكسيشر
ر
ف 0772384949-عوجان الشر

ي كافة االمور الماليه/
ن
ن او منفردين ف كاء مجتمعي  جميع الشر  

200066169واالداريه والقضائيه واالخري
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة العقيد للصناعة والتجارة105061064وغث  كة العقيد للصناعه والتجارهشر اد وتصديرشر استث 

خلف سامح /حي برخ/الزرقاء الجديده

0788529249-25عماره - مول

السيد احمد نعيم حمد ابوشهاب  بكافة االمور االدارية والماليه/  

200103899والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها فيه ذ 105175264وغث  كة الغابة للثر فيه ذ .م.م.شر كة الغابه للثر هات.م.م.شر ن ينمنثر 0790367482-قرية الكمشه- بث 

ن ورقمه/  تفويض المدير العام السيد فايز فالح عوض السويلمي 

ي 
  والسيد بدر دمحم ابراهيم المالحيم ورقمه9831010401الوطنن

ي 
ن بكافة االمور االدارية والمالية9951067512الوطنن   مجتمعي 

200163568والقضائية والبنكية وايه امور اخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها 105279075وغث 

كة الماسة الزرقاء الدولية  شر

للتسويق والوكاالت التجارية

كة الماسة الزرقاء الدولية  شر

اد وتصديرللتسويق والوكاالت التجارية 0795327568-وادي الحجر- الزرقاء استث 

/ ي- عماد مصطفن درويش العش مؤيد عدنان سعد عبد النن   

ن او منفردين بكافة االمور 200171558مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 105360686وغث 

ن وعثمان  كة المبيضي  شر

ن وعثمان والمريديوالمريدي كة المبيضي  اد وتصديرشر 0797800777-الضليلاستث 

ن منفردا بكافة االمور/ يك عامر احمد عبدالرحمن المبيضي  الشر  

200086991الماليه واالداريه والقضائيه  او من يفوضانه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة المتحده للغازات الصناعيه105462911وغث  كة المتحده للغازات الصناعيهشر اد وتصديرشر 0795720089-حي الجندي- الزرقاء استث 

ن او منفردين/ رائد عادل هندي  أو نضال جادهللا غيث مجتمعي   

بكافه االمور االداريه والماليه والقضائيه واالخرى أو من يفوضهما  

200106561خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة المثالية لبناء االجسام105561196وغث  كة المثالية لبناء االجسامشر شر

ونيه  العاب الكثر

وكهربائيه

مجمع سامح - 36شارع /الزرقاء الجديدة

موت- مول  -فوق مطاعم حرصن

0795696171

/ كاء خالد سعد احمد زهث / دمحم زهث / سمث  عارف/الشر - 

منفردين بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه واالخرى او من  

200107756يفوضانه
الخدمات 

واالستشارات 

ها 105676170وغث 

اد  كة المدينه الذهبيه لالستث  شر

والتصدير

اد  كة المدينه الذهبيه لالستث  شر

اد وتصديروالتصدير استث 

ى/الزرقاء -ضاحيه الثوره العربيه الكث 

0796616543

عالء صالح اسماعيل الباشا مفوض بالتوقيع عل االمور الماليه/  

0200108753والقانونيه والقضائيه واالخرى واالداريه



الخدمات 

واالستشارات 

ها 105782161وغث 

اد  كة المنستث  لالستث  شر

اد والتصديروالتصدير كة المنستث  لالستث  اد وتصديرشر 0797779270-26ش - الزرقاء  الجديده استث 

 تفويض المدير العام السيد مهند هياجنه والسيد ربيع الضمور/

200186866منفردين
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي وعبابنه105881840وغث 
كة المومنن ي وعبابنهشر

كة المومنن شر

مكاتب تخليص 

0796239139-العمري- االزرق ونقل بضاعة

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/
ن
ن ف ن مجتمعي  يكي  الشر  

200065311واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها 105962625وغث 

كة الهديل للتجارة العامه  شر

والتخزين

كة الهديل للتجاره العامه  شر

0796027662-المنطقه الحره/الزرقاءتجارة عامةوالتخزين

السيد مقبل بكري عبدالرزاق منفردا بكافه االمور االداريه/  

300000840والماليه والقضائيه واالخرى ويحق له تفويض الغث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 106075699وغث 

كة الوفاق للخدمات  شر

كة الوفاق للخدمات اللوجستيهاللوجستيه 0796363706-شارع بغداد- الزرقاءخدمات تنظيفشر

ي كافة االمور الماليه/
ن
ن نايف حداد ف  المدير العام نايف حسي 

200166591واالداريه والقضائيه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة امجد نعيمات وامل كيالي106145189وغث 
شر

مركز ويدر للياقيه البدنيه وبناء 

االجسام

ونيه  العاب الكثر

وكهربائيه

-47عماره رقم /شارع شامل/الزرقاء

0786979286

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/
ن
امل كيالي منفردا ف  

200026758واالخري
الخدمات 

واالستشارات 

ها 106266507وغث 

كة انتيمينا الدولية  للتجارة  شر

العامة

كة انتيمينا الدولية للتجارة  شر

0799242415-المنطقة الحرة/ الزرقاء تجارة عامةالعامة

ن او منفردين او من/  رئيس واعضاء هيئة المديرين مجتمعي 

300000110يفوضانه خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة اندرو للتجارة واالستثمار106372752وغث  كة اندرو للتجارة واالستثمارشر تجارة عامةشر

مقابل -(شومر)طريق السخنة-الزرقاء 

0788533801-صالة الفندر

ي كافة االمور/
ن
 المدير العام السيد غالب فتحي موىس غبيد ف

ن او االداريه والماليه والقانونيه والقضائيه واالخرى  وتوكيل محامي   

200120093من يفوضه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه106477674وغث  كة اياد الصعيدي وشر يكهشر كة اياد الصعيدي وشر اد وتصديرشر 0795583113-شارع بوالد- الزرقاءاستث 

كه/ يك اياد عوض احمد الصعيدي بالتوقيع عن الشر  تفويض الشر

بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه واالخرى وله حق تفويض  

200171768بعض او كل صالحياته للغث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 106558903وغث 

كة باسم محمود عباد و  شر

يكته اد وتصديرجالود لكمسيون الخضار والفواكهشر استث 

ى/الزرقاء سوق /حي الثورة العربية الكث 

0799528563-الخضار

ن محمود عباد/  حسي 
ن عباد او مصطفن  وليد محمود حسي 

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه
ن
ن ف منفردين او مجتمعي   

ن 200100665واالخرى او من يفوضانه خطيا مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصدير106680101وغث  كة بامبلونا لالستث  اد والتصديرشر كة بامبلونا لالستث  اد وتصديرشر استث 

- الدرمان0ش- الزرقاء الجديده 

0795530743

 تفويض المدير العام تيسث  موىس ابراهيم عامر  بالتوقيع عن/

ي كافة االمور الماليه واالداريه
ن
كة منفردا ف 200168139الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة برج العرب التجاريه106771912وغث  كة برج العرب التجاريهشر تجارة عامةشر

كة -11مستودع رقم -الهاشميه  مقر الشر

قرب - الذهبيه للصناعات الكيماوية

0795056111-مثلث الخالديه

ي التنازل وقبول التنازل/
ن
 تفويض السيد عدنان القواسمي ف

وتفويض السيد محمود- والتخزين للبضائع لدى المنطقه الحره  

ي بتجيث  الشيكات لصالح البنوك
ر
رشيد صوان او االنسه الهام شوف  

200101179والتنازل عنها
الخدمات 

واالستشارات 

ها 106881193وغث 

ن لصناعة التبغ  كة بكي  شر

ن لصناعة التبغ والسجائروالسجائر كة بكي  اد وتصديرشر 0798060500-المصفاه. ش/ الزرقاء استث 

 السيد عاكف رعد النشمي الفايز ي كافة االمور ويحق له تفويض/

200167551الغث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة توتال االردن106961354وغث  كة توتال االردنشر شر

ين  ن مضخات بثن

0779911126-شارع الجيش/الزرقاءومشاحم

السيد ستيفان البو منفردا بكافة االمور االدارية والماليه/  

200089580والقضائيه واالخرى ويحق له تفويض الغث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 107080572وغث 

كة جان رحمان دمحم خان  شر

يكه اد وتصديرسيف هللا التجاريةوشر 0795555957-جبل طارق- الزرقاء استث 

يك جان رحمان دمحم كريم خان منفردا بكافة االمور الماليه/ الشر  

200013718واالدارية والقضائية واالخرى او من يفويضة خطيا بذلك

الخدمات 

واالستشارات 

ها 107168158وغث 

كة جت لنقل الركاب  شر

المحدوده المسؤولية

كة جت لنقل الركاب المحدوده  شر

المسؤولية

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-المجمع القديم-شارع الجيش - الزرقاء 

0796929310

 السيد مالك الخوري بولس حداد  بكافة االمور والمعامالت/

200011554االدارية والقضائية



الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه107280560وغث  كة جمال الجغل وشر يكهشر كة جمال الجغل وشر شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

0795248229-الزرقاء مجمع القديموحج وعمره

ي االمور الماليه واالدارية والقضائية والقانونيه وكافة االمور/
ن
ف  

200180422االخرى جمال عبدالرحمن صالح الجغل منفردا

الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه107326548وغث  كة جميل شهاب وشر شر

كاه  كة جميل شهاب وشر شر

اد والتصدير اد وتصديرلالستث  استث 

-شارع السخنه  جرش/ الزرقاء 

0795536481

يك جميل قاسم اسماعيل شهاب والسيد/ ي االمور الماليه الشر
ن
ف  

ي االمور االداريه
ن
جهاد جميل قاسم شهاب او من يفوضه خطيا وف  

ن او منفردين كاء مجتمعي  200078617والقضائيه واالخرى الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة جميله سواقد وتامر غريب107465445وغث  ن الوردي للصناعات الكهربائيةشر اد وتصديرالتني  استث 

اوي-الزرقاء الجديدة - ش المصفاة-البثر

0777721200-مجمع غريب

ي كافة االمور المالية/
ن
يك تامر كامل داود غريب منفردا ف الشر  

200119138واالدارية والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها 107581976وغث 

كة جهاد حمدان ووائل  شر

يكهم المناصث  وشر

كة جهاد حمدان ووائل المناصث   شر

يكهم وشر

مكاتب خدمات 

يتجارية -االزرق الجنون 

/ ن يك جهاد حمدان او  وائل خالد سليمان المناصث  مجتمعي  الشر  

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائية واالخرى
ن
200119993او منفردين ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 107656323وغث 

كة جهاد ويوسف المرايره  شر

0799814848-المنطقه الحره\ الزرقاءتجارة عامةمعرض المرايره لتجارة السياراتلتجارة السيارات

/ ن جهاد جميل دمحم المرايره او يوسف جميل دمحم المرايره مجتمعي   

300002047او منفردين

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة جودت الشماس واوالده107720378وغث  كة جودت الشماس واوالدهشر شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

0796622291-الملك طالل/ الزرقاءوحج وعمره

 جودت الشماس او ذيب جودت الشماس او زكريا جودت/

ن او منفردين 200002521الشماس او جواد جودت  الشماس مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة حامد العمر وياش فارس107876875وغث  شر

االصابع الذهبيه لتجارة 

اد وتصديرالمستلزمات الطبيه استث 

ف0ش- الزرقاء  - عبد الحميد شر

0797637760

ي كافة االمور المالية/
ن
يك ياش يوسف خاطر فارس منفردا ف شر  

200137489واالداريه والقضائيه واالخري
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة حبايب ونوفل107978271وغث  كاتشر اد وتصديرااللياف الدوليه لتمثيل الشر ن او منفردين بكافه االمور/0796026000-36الزرقاء الجديده شارع استث  ن مجتمعي  كي  200126698الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه108068806وغث  كة حسن صالح الحاج وشر يكهشر كة حسن صالح الحاج وشر شر

ونيه  العاب الكثر

0777144709-36ش -الزرقاء الجديدةوكهربائيه

/ ي
ن
ن ابراهيم صالح الحاج و حسن صالح الحاج منفردين ف يكي   الشر

200140331كافة  الماليه والقضائية واالدارية واالخرى

الخدمات 

واالستشارات 

ها 108132740وغث 

ن الحاج ودمحم  كة حسي  شر

كاهم مكتب تكسيمكتب تكسي الشاللمصطفن وشر

قرب مسجد /حي \شارع الفالح\الزرقاء

0785347454-الفالح

ي الحاج ودمحم مصطفن اسماعيل مصطفن و/
ن موىس  حسنن  حسي 

 سفيان دمحم سالمه و مصطفن سعد زين الدين و وجيه صادق

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف 200070441قاسم سعيد  مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 108268670وغث 

كة خالد سمث  عبدالحافظ  شر

يكه وشر

الينبوع للسياحه والسفر والحج 

والعمره

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

قرب دوار /مجمع القيسي/حي معصوم

0799951255-حي معصوم

ي كافة االمور/
ن
يك خالد  سمث  عبدهللا عبدالحافظ منفردا ف الشر  

0200136799الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة خالد عبدالباري واخوانه108357210وغث  كة خالد عبدالباري واخوانهشر شر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

هه\ الزرقاء ن -ش مكه\ حي الثن

200093881خالد عبدالباري عبدالكريم الزواهره منفردا بكافة االمور/0777610666
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة خمس نجوم للياقة108482277وغث  كة خمس نجوم للياقةشر شر

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية

بجانب كازية / حي معصوم / الزرقاء 

ول 0790881490-جوبثر

ن السيد اسد عبدالرحمن مصطفن طاهات والسيد دمحم/ يكي   الشر

ي كافة االمور وتفويض الغث  خطيا
ن
200183068علي حسن منصور منفردين ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 108570223وغث 

كة خوله دمحم الحاج عمرو  شر

يكتها وشر

كة خوله دمحم الحاج عمرو  شر

يكتها توزيــــع غازوشر

قرب مسجد -جبل االمث  حسن- الزرقاء

0789237311-سعد بن معاذ

ي كافة االمور االدارية/
ن
يكه خوله دمحم الحاج عمرو منفرده ف الشر  

200145459والمالية والقضائية واالخرى



الخدمات 

واالستشارات 

ها ي وعثمان شداح108656625وغث 
كة راضن محطة بن شداح للمحروقاتشر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

ي التل\ الزرقاء
-شارع الشهيد وصفن

200090188عثمان دمحم شداح منفردا بكافة االمور/0785277770
الخدمات 

واالستشارات 

ها 108780631وغث 

اد  كة ربوة المالح لالستث  شر

والتصدير

اد  كة ربوة المالح لالستث  شر

اد وتصديروالتصدير 0795611644--الهاشميه -  غريسه استث 

ي كافة االمور الماليه/
ن
السيد رياض خرصن دمحم المالح منفردا ف  

200181416واالدارية والقانونيه والقضائية واالخرى  او من يفوضه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه108815649وغث  كة رياض المحادين وشر يدشر تكسي الث 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-شارع الملك غازي/ الزرقاء 

0799450611

/ ه/ايمان/امل/اسماعيل/ابراهيم موىس/مريم/ليل/عيس/سمث  /

يوسف حماد عبده عواد المحادين ورياض محمود عبده عواد/مي  

المحادين وشهناز محمود عبده عواد المحادين وسعديه  

ي كافة االمور االداريه/عبدالمعطي عبدالحافظ القرصاوي 
ن
ف  

200035470والماليه والقضائية واالخرىاو من يفوضانه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها 108975722وغث 

ا للخدمات  كة ريفث  شر

ا للخدمات اللوجستيهم.م.اللوجستيه د ريفث 

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية
ي اوي الجنون 

-شارع الكرامه- البثر

0787100600

ن دمحم/ ن دمحم التميمي ودمحم حسي  تفويض الساده احمد حسي   

ن بكافه كة منفردين او مجتمعي  التميمي بالتوقيع بالنيابه عن الشر  

ن او من االمور الماليه واالداريه والقضائيه بما فيها توكيل المحامي   

200162144يفوضونه خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة زيد صالح ومحمود الفروخ109079553وغث  كة زيد صالح ومحمود الفروخشر اد وتصديرشر استث 

-ش بهاء الدين- الزرقاء الجبل  االبيض 

0798139692

ن او منفردين بكافة االمور الماليه واالداريه/ ن مجتمعي  يكي  الشر  

200175307والقضائيه واالخري
الخدمات 

واالستشارات 

ها 109182168وغث 

ي للتطوير 
ن
كة زين المها االردن شر

العقاري

ي للتطوير 
ن
كة زين المها االردن شر

اد وتصديرالعقاري استث 

ق -الزرقاء  دوار الشهيد راشد - مدينة الشر

كه/0795557444-الزيود 200119065تفويض السيد دمحم احمد رضا مفوضا بالتوقيع عن الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة زينة الجمال للتجميل109281501وغث  كة زينة الجمال للتجميلشر 0796668933- االقىصي0الزرقاء شصالونات سيداتشر

 تفويض السيد وئام احمد محمود يونس او من يفوضه خطيا/

ن او كاء مجتمعي  ي االمور االدارية والقضائية واالخرى الشر
ن
بذلك ف  

200163791منفردين او من يفويضة خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها 109367553وغث 

كة ساما فارم للتجارة  شر

كة ساما فارم للتجارة واالستثمارواالستثمار 0796697245-المنطقة الحرة/الزرقاءتجارة عامةشر

ي كافة االمور/
ن
ن مهدي منفردا ف  المدير العام السيد خالد حسي 

ه 300001127المالية واالدارية والقضائيه  وله الحق تفويض غث 

الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه109474944وغث  ي وشر
ن
كة سامر العورتان قريش للنقل الدوليشر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

اد - الزرقاء  -شارع المنطقه الحره-االتوسثر

0795561202

ي  وشادي/
ن
ن بسام حمدان المعاليه و سامر سمث  العورتان يكي  الشر  

ن او ي مجتمعي 
ن
ناجح شاكر وعمر سامر سمث  وسمث  محمود العورتان  

ي كافه االمور او من يفوضونه خطيا بذلك
ن
200163019منفردين ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها ي عمر109581854وغث 
كة سامر عبابنه ورائد بنن اسناد للتخليصشر

مكاتب تخليص 

ن بكافة االمور/0796440474-جمرك العمري-االزرقونقل بضاعة ن مجتمعي  يكي  200118575الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها 109680196وغث 

كة سقف الحيط للتجارة  شر

واالستثمار

كة سقف الحيط للتجارة  شر

اد وتصديرواالستثمار استث 

-السخنه بجانب عمرو بن الحجوج

0798287890

السيد باسم احمد دمحم حمد بالتوقيع علن االمور الماليه/  

200180271واالداريه والقانونيه منفردا او من يفوضه خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها 109774429وغث 

كة سنابل هندسة وتنسيق  شر

الحدائق

كة سنابل هندسة وتنسيق  شر

اد وتصديرالحدائق استث 

ين- الزرقاء -قرية المشه- بث 

0795057478

رزان اكرم عمر زعيثر وعبدالحسن دمحم الجعجع و دمحم/  

عبدالحسن الجعجع  بكافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه  

200160214واالمور االخرى منفردين

الخدمات 

واالستشارات 

ها 109856886وغث 

كة شاهر حسن عياش  شر

يكته وشر

مشاعل النور للحج والعمرة 

والسياحة والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

ي التل\ الزرقاء
-شارع الشهيد وصفن

0796329640

ي و شاهر حسن عبدالفتاح و عبداالله/
ن
 رائد عزت محمود الكسوان

ن و منفردين 200012427شاهر دمحم مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه109952865وغث  كة شحاده الطوال وشر كاهشر كة شحاده الطوال وشر اد وتصديرشر استث 

-مقابل مجمع ضواحي الضليل- الضليل

0795538588

ي االمور/
ن
 شحاده شحاده سالمة الطوال او من يفوضه خطيا ف

200054405الماليه واالداريه واالخرى



الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصدير110081425وغث  از لالستث  كة شث  اد والتصديرشر از لالستث  كة شث  اد وتصدير شر استث 

شارع الملك - الوسط التجاري - الزرقاء
ن 0788808880-حسي 

/ كة  ن بالتوقيع عن الشر تفويض رئيس هيئة المديرين: المفوضي   

 السيد علي عبدهللا دمحم ابو دلو ونائب رئيس هيئة المديرين السيد

ن و  أبو دلو مجتمعي 
ن/يوسف منذر مصطفن أو منفردين مفوضي   

ي كافة االمور المالية والقضائية واالدارية
ن
كة ف بالتوقيع عن الشر  

ن و ي/واالخرى ولهما الحق مجتمعي 
ن
ي تفويض الغث  ف

ن
أو منفردين ف  

200184323. كل أو بعض صالحياتهما
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه110148067وغث  كة صالح عليمات وشر محطة النارص للمحروقاتشر

ين  ن مضخات بثن

ل عليمات منفردا بكافة االمور/0795630450-ش الرئيسي/ الضليل ومشاحم ن يك صالح منث  200061710الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها اغمة اخوان110271617وغث  كة رصن اغمه التجاريهشر اد وتصديرمؤسسة رصن استث 

اوي-الزرقاء الجديدة الطابق -36.ش-البثر
-االول من مجمع الزرقاء سنثر

0799596107

ن احمد/ كاء حسي  يتول شؤون االداره والتوقيع نيابة عن الشر  

اغمة وجمال احمد اغمة ومحسن احمد موىس رصن  موىس رصن

ن او اغمة مجتمعي  اغمة وعبدهللا احمد موىس رصن  موىس رصن

منفردين بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية او من يفوضونه  

200012981خطيا او ايا منهم حسب االصول

الخدمات 

واالستشارات 

ها 110380518وغث 

كة طاهر ابو الحالوه وصالح  شر

ابو جبنه

كة طاهر ابو الحالوه وصالح ابو  شر

جبنه

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

- عمان القديم0ش- الزرقاء 

0785808396

ن منفردين بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه/ يكي  الشر  

200174467واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكته110478623وغث  ي وشر كة عبد هللا الثعلن  البارجه للتخليصشر

مكاتب تخليص 

ونقل بضاعة

-مركز جمرك العمري- االزرق 

0798297516

ي بكافه االمور الماليه واالداريه/ السيد يوسف دمحم علي الثعلن   

200118041والقضائيه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها 110574965وغث 

ن  كة عبدالباسط روبي  شر

يكه عبدالجليل وشر

ن  كة عبدالباسط روبي  شر

يكه 0787777711-وادي العش. ش- الزرقاءمواقف سياراتعبدالجليل وشر

ن عبدالجليل منفردا بكافة االمور او من/ يك عبدالباسط روبي  الشر  

ي االمور
ن
يفوضه خطيا وتفويض السيد عثمان دمحم الهباهبه ف  

200010340االدارية
الخدمات 

واالستشارات 

ها 110675139وغث 

كة عبدهللا ابراهيم حسن  شر

كاه محطة دبالن الحديثة للمحروقاتمشاقبه وشر

ين  ن مضخات بثن

0777640066-طريق المفرق- الهاشميةومشاحم

كاء عبدهللا ابراهيم مشاقبه وفايز ابراهيم مشاقبه وقهموس/  الشر

ن او منفردين  بكافه االمور االداريه ابراهيم مشاقبه مجتمعي   

200165247والماليه والقضائيه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه110773417وغث  كة عصام المنسي وشر كاهشر كة عصام المنسي وشر شر

مكاتب تخليص 

0788255121--الزرقاء المنطقه الحرهونقل بضاعة

ي كافة االمور الماليه/
ن
ي دمحم المنس منفردا ف يك عصام صث  الشر  

واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا وامام دائرة  

200006684الجمارك منفردا او من يفوضه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها 110861649وغث 

كة عصام المنسي وعبدهللا  شر

ابراهيم

كة عصام المنسي وعبدهللا  شر

ابراهيم

ونيه  العاب الكثر

0795596791-االمث  نايف. ش-الزرقاءوكهربائيه

/ ي دمحم المنسي عبدهللا عطا عبدهللا ابراهيم وعصام صث   

ي كافة االمور
ن
ن اومنفردين ف 200109741مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه110973442وغث  كة عماد الدين عطيه وشر اد وتصديريافا لتجارة االعالفشر استث 

وادي -مزرعة قرص الحالبات-الضليل

0795272952-الضليل

ن او منفردين/ ن ايمن جعفر وعماد الدين عبدهللا مجتمعي  يكي  الشر  

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائية واالخرى
ن
200138199ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها ان111081736وغث  كة عمان لخدمات الطث  انشر كة عمان لخدمات الطث  شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-شارع الوينك- الزرقاء الجديده 

0798291824

ن دمحم التميمي و عبدالكريم عمر ذياب/ المدير العام احمد حسي   

200116368منفردين بكافة االمور  او من يفوض خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه111178891وغث  كة عمر نزيه العاشق وشر كاهشر كة عمر نزيه العاشق وشر اد وتصديرشر استث 

ش باب - مجمع صالح ضبان- الزرقاء 

ن او منفردين بكافة االمور/0786733298-الواد كاء مجتمعي  200176280الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها يكته111266033وغث  كة عيس عفانه وشر مكتب االمل للسياحه والسفرشر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

قرب مطعم - الملك طالل0ش- الزرقاء 

0776677704-ابواكرم

/ عيس دمحم عيس عفانه والسيد دمحم جودت ابراهيم/روان  

ي كافة االمور
ن
ن ف 200126019الشماس منفردين او مجتمعي 



الخدمات 

واالستشارات 

ها كة فؤاد ودمحم العبيد111380248وغث  اد وتصديرتشييد للحلول المبتكرة والتجارةشر استث 

-36 0ش/ الزرقاء الجديدة 

ن او منفردين بكافة االمور/0798273126 ن مجتمعي  يكي  200174700الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها 111455438وغث 

كة فادي محمود حسان  شر

يكته وشر

العطاء للحج والعمرة والسياحة 

والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

. شارع عمان القديم مع ش\ الزرقاء

0796409929-عبدالمنعم رياض

ن او منفردين/ فادي محمود حسان او ختام حسن حسان مجتمعي   

200013935بكافة االمور
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه111578747وغث  كة فريد جمال زيد وشر شر

ارض الفن لألرمات ولوازم 
ن الخطاطي 

خطاط ولوحات 

اعالنية

-111بناية رقم - ش شامل- الزرقاء

0795556402

ن او منفردين بكافة/ كاء والسيد فريد جمال فريد زيد مجتمعي   الشر

200176147االمور
الخدمات 

واالستشارات 

ها 111681724وغث 

كة فودونيكليك دوت كوم  شر

كة فودونيكليك دوت كوم االردناالردن شر

مكاتب خدمات 

تجارية

-شارع مكه المكرمة- الزرقاء الجديده

0799213222

ن تفويض اي من صالحياتهم/  اعضاء مجلس االدارة مجتمعي 

خطيا بما فيه بعضهم البعض و تفويض هال دمحم علي عبدالحميد  

ي بعض االمور حسب السجل
ن
200142101شاج ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 111768165وغث 

كة قاعات االخوة الحديثة  شر

كة قاعات االخوة الحديثة ذم.م.ذ صاالت افراحم.م.شر

-36شارع - الزرقاء الجديده

0797156425

ن او منفردين عزات حسن دمحم/ الرئيس او نائب الرئيس مجتمعي   

ي كافة االمور
ن
ي حسن دمحم بدران ف 200137690بدران و صث 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 111881810وغث 

كة قونية لصناعة المواد  شر

كة قونية لصناعة المواد الغذائيةالغذائية تعبئة وتغليفشر

-شارع مكه المكرمه- الزرقاء الجديده

0786772385

محمود دمحم زكي ابوكالم وخالد دمحم زكي ابوكالم بكافة االمور/  

ن او منفردين او من يفوضه خطيا بذلك 200183508مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه111960980وغث  ي وشر
ن
كة كمال عنان يكهشر ي وشر

ن
كة كمال عنان اد وتصديرشر 0795788851-تل. ش- حي رمزي/الزرقاءاستث 

ي منفردا بكافه االمور االداريه/
ن
ي عنان

يك كمال عبدالمجيد حفنن الشر  

200107377والماليه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة كوارتو للتجارة العامة112079246وغث  كة كوارتو للتجارة العامةشر اد وتصديرشر استث 

ي  -المنطقه الحرفيه- االزرق الجنون 

0795450491

ن عبدالرحمن منفردا بكافة/ ن حسني   المدير العام صابر حسي 

200176746االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفويضه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها ان112181872وغث  كة كونز للطث  انشر كة كونز للطث  شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

ي  اوي الجنون 
-شارع الكرامه- البثر

ي كافة االمور/0787100600
ن
ن دمحم التميمي ف 200169818السيد احمد حسي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 112277612وغث 

كة لؤي الصوافطه وعمر  شر

ي الضفث 

كة لؤي الصوافطه وعمر  شر

ي 0788436147-ش الرئيسي-الهاشميه توزيــــع غازالضفث 

ي و لؤي طلعت دمحم/ ن عمر ثقيل خلف الضفث  ن مجتمعي  يكي  الشر  

ي االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخري
ن
200172048الصوافطه ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 112376975وغث 

كة لومينوس الداره المطاعم  شر

ولتجارة المواد واللوازم الغذائية

كة لومينوس الداره المطاعم  شر

اد وتصديرولتجارة المواد واللوازم الغذائية استث 

فروع داخل المخيم عدد -  مخيم االزرق 

4-0775416784

تفويض السيد احمد اسحق نعمان الصفدي منفردا او من يفوضه/  

كة بكافة االمور المالية خطيا بكل او بعض مما وكل به عن الشر  

ن وجميع والبنكية والقضائية واالدارية والتجارية وتوكيل المحامي   

200026168االمور االخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ليان للتجارة العالميه112474592وغث  كة ليان للتجارة العالميهشر تجارة عامةشر

اوي - الزرقاء الجديده  شارع مكة -البثر

0796260275-المكرمه

كه شادي عصام عثمان بشناق بكافة االمور االدارية/ صاحب الشر  

والمالية والقضائية واالخرى وله الحق تفويض الغث  خطيا او عدليا  

200161202بكامل صالحياته او بجزء منها
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصدير112581393وغث  كة ليليوم لالستث  اد والتصديرشر كة ليليوم لالستث  اد وتصديرشر استث 

اد/وادي الحجر /الزرقاء -االوتسثر

ن او منفردين بكافة االمور/0797547375 ن مجتمعي  يكي  200183645الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاها112681875وغث  كة لينا سعيد ابراهيم وشر النخبه للتخليص عل البضائعشر

مكاتب تخليص 

ن منفردا بكافة االمور/0796995830-جمرك العمري-االزرق ونقل بضاعة ن حسي  ي حسي  200118268السيد ايمن راح 



الخدمات 

واالستشارات 

ها 112781346وغث 

كة ما وراء االلعاب للتسلية  شر

فيه ذ م.م.والثر

كة ما وراء االلعاب للتسلية  شر

فيه ذ م م.والثر

ونيه  العاب الكثر

ق - الزرقاء وكهربائيه 0775554884--مدينة الشر

 تفويض السيد خالد دمحم منصور الطباع او السيد دمحم وضاح/

ي كافة
ن
ن او منفردين ف كة مجتمعي  ي بالتوقيع عن الشر

ر
 يونس السوف

االمور االدارية والمالية والقضائية والقانونية واي امور اخرى  

كة و تفويض الغث  بذلك خطيا 200167361تتعلق بالشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها 112874823وغث 

كة ماجد الفطيم هايث  /شر

ماركتس االردن

كة ماجد الفطيم هايث  ماركتس / شر

تجارة عامةاالردن

اوي- الزرقاء الجديدة -36ش - البثر

0770403308

/ ن ت والسيد عبدالرحمن نصوح مجتمعي  السيد االن انجلبث   

كة بكافة االمور االدارية والقيام باداء كافة بالتوقيع نيابة عن الشر  

كة والتوقيع نيابة عنها لدى اي الشؤون واالعمال اليومية للشر  

200081926جهة كانت
الخدمات 

واالستشارات 

ها 112981332وغث 

كة متحف الغذاء والطعام  شر

لتجارة المواد الغذائية

كة متحف الغذاء والطعام  شر

اد وتصديرلتجارة المواد الغذائية استث 

ين الرئيسي/ الزرقاء  -طريق بث 

0795161418

السيد ايهاب الرمحي ومحمود غالب والسيدة سائده عبدالحفيظ/  

ي االمور
ن
الرمحي منفردين ويحق للمدير العام تفويض الغث  خطيا ف  

200183756القضائية والقانونية واالدارية واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها 113078258وغث 

كة مجموعة الدادا للتجارة  شر

واالستثمار

كة مجموعة الدادا للتجارة  شر

اد وتصديرواالستثمار استث 

اد - الزرقاء  -وادي الحجر-االتوسثر

0795527693

/ ن تفويض السيد نسيم دمحم الدادا او سليم دمحم الدادا مجتمعي   

ي كافه االمور ويحق لهم
ن
كه ف  ومنفردين بالتوقيع نيابه عن الشر

200098345بتفويض الغث  بموجب تفويض خطي

الخدمات 

واالستشارات 

ها 113176735وغث 

ي للتسويق 
ن
كة مجموعة الواف شر

.م.م.والتجارة الدولية ذ 

ي للتسويق 
ن
كة مجموعة الواف شر

0786739658-المنطقة الحره- الزرقاء تجارة عامة.م.م.والتجارة الدولية ذ 

تفويض المدير العام او نائب االول للمدير العام او النائب/  

ي
ن
جمال دمحم عبدالرحيم اللوزي-فوزي دمحم عبدالرحيم اللوزي /الثان  

ن او منفردين بالتوقيع - عمر دمحم عبدالرحيم اللوزي   مجتمعي   

كة بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه واالخري نيابة عن الشر  

300004487- او من يفوضونة خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة محطة الكرامه للمحروقات113281251وغث  محطة شارع  الكرامه للمحروقاتشر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

-الزرقاء الجديده شارع الكرامه

0786433580

ي كافه االمور المدير العام السيد دمحم/
ن
كه ف  يكون المفوض عن الشر

ن او ي الرصعاوي مجتمعي 
بسام الرصعاوي والسيد ليث لطفن  

200180043منفردين او من يفوضه المدير العام خطيا بذالك
الخدمات 

واالستشارات 

ها 113374054وغث 

ون  كة محطة ستة وعشر شر

للمحروقات

ون  كة محطة ستة وعشر شر

للمحروقات

ين  ن مضخات بثن

0779460071-36 0ش- الزرقاء الجديدهومشاحم

/ المفوضون بالتوقيع نعيم صالح سليمان الشناق و دمحم علي  

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
ن
200149390حسم منصور ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها يم للمحروقات113472652وغث  كة محطة شر يم للمحروقاتشر كة محطة شر شر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

-شارع بهاء الدين-الجبل االبيض - الزرقاء 

0795769222

يم/ يم دمحم شر يم وجابر شر ن مصطفن دمحم مصطفن شر يكي   الشر

ن او منفردين بكافه االمور الماليه واالدارية والقضائية مجتمعي   

200081732واالخرى او من يفوضانه خطيا بذالك
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه113579668وغث  كة دمحم الظاهر وشر اد وتصديررسيل للمواد االولية والصناعيهشر استث 

ف- الزرقاء  -شارع عبدالحميد شر

ي كافه االمور/0796227800
ن
ن او منفردين ف ن مجتمعي  يكي  200112314الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه113670511وغث  كة دمحم حمدان وشر يكهشر كة دمحم حمدان وشر شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-شارع مكه- الزرقاء الجديده 

0798989759

ي كافة االمور/
ن
يك المتضامن دمحم بهجت دمحم حمدان منفردا ف الشر  

200101231االدارية والمالية والقضائية واالخرى او من يفوضه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه113780112وغث  كة دمحم صالح وشر يكهشر كة دمحم صالح وشر شر

تنظيم حفالت 

ومؤتمرات ومعارض

-16 0ش/ الزرقاء الجديدة 

0797972179

ن او منفردين بكافة االمور ويحق لهم تفويض/ ن مجتمعي  يكي   الشر

200178548الغث  بكل او بعض صالحياتهم
الخدمات 

واالستشارات 

ها 113877889وغث 

كة دمحم عمار وعباده الحموي  شر

يكتهم وشر

كة دمحم عمار وعباده الحموي  شر

يكتهم اد وتصديروشر 0786882198-حي معصوم- الزرقاء استث 

يك دمحم عمار ابراهيم الحموي وعباده ابراهيم الحموي/ الشر  

200172596منفردين بكافة االمور
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة دمحم وحسن جث 113982051وغث  كة دمحم وحسن جث شر اد وتصديرشر ن منفردين بكافة االمور/0796684373-36. ش/ الزرقاء الجديدة استث  يكي  200093899الشر

الخدمات 

واالستشارات 

ها يكته114045153وغث  كة محمود حسان وشر شر

ي للحج والعمرة  السفث  العرن 

والسياحة والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

0795510333-حي االمث  دمحم/ الزرقاء وحج وعمره

يك محمود احمد محمود حسان منفرا بكافة االمور او من/ الشر  

200022170يفوضه خطيا بذلك



الخدمات 

واالستشارات 

ها 114182273وغث 

كة محمود عادل احمد ساره  شر

يكه وشر

كة محمود عادل احمد ساره  شر

يكه وشر

اشتال ونباتات 

0775582094-االزرق الشماليوطيور زينة

 تفويض السيد حمدي محمود عادل ساره والسيد محمود احمد/

بكافة االمور المالية واالدارية والقانونية والقضائية  واية امور  

ن ويحق لهم تفويض الغث  200187642اخرى منفردين او مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 114235987وغث 

كة محمود علي درادكه 
شر

يكته الرايه للحج والسياحه والسفروشر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

ن /شارع بوالد/ الزرقاء  مقابل /حي الحسي 

ي كافة االمور/0777955096-مسجد العرب
ن
يك محمود علي ابراهيم درادكه منفردا ف

200110801الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها 114358113وغث 

كة محمود ومعتصم وعصام  شر

وم خشر

كة محمود ومعتصم وعصام  شر

وم خشر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

دوار خميس قبل - حي الزواهره\ الزرقاء

0795151033-كلية قرطبة

وم او محمود دمحم/ وم او معتصم دمحم خشر عصام دمحم خشر  

ي كافة االمور االداريه والماليه
ن
ن او منفردين ف وم مجتمعي  خشر  

200096669والقضائيه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه114477839وغث  كة مختار فهد الحموي وشر كاهشر كة مختار فهد الحموي وشر اد وتصديرشر 0788174581-ش شامل- الزرقاءاستث 

كه منفردا بكافة/ يك مختار فهد الحموي بالتوقيع عن الشر الشر  

200171722االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة مدينة مونديال السياحيه114566423وغث  كة مدينة مونديال السياحيهشر 0797133736- السخنه0ش- الزرقاء صاالت افراحشر

/ ي كافة/وائل
ن
ن او منفردين ف ي  مجتمعي 

ن
عفيف ياش احمد المعان  

200129256االمور المالية واالدارية والقضائيه اومن يفوضانه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها 114673580وغث 

كة مركز البالستيك  شر

كة مركز البالستيك واالستشاراتواالستشارات 0779444551- المنطقه الحرةتجارة عامةشر

ي وعبدهللا دمحم ودمحم/
ر
 تفويض اعضاء هيئة المديرين احمد شوف

كة منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه نجيب بالتوقيع عن الشر  

300004601والقضائيه واالخرى او من يفوضه خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه114781244وغث  كة مصطفن مرىسي وشر يكهشر كة مصطفن مرىسي وشر شر

تجارة الحيوانات 

0790982315-حي شيوخ العيد- الضليل الحية

 تفويض السيد مصطفن دمحم محمود مرىسي المالية والقانونية/

200183448واالدارية ويحق له تفويض الغث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها 114867095وغث 

ان ومروان  كة مفلح السمث  شر

يكهم الفردوس للتخليص عل البضائعسماره وشر

مكاتب تخليص 

ونقل بضاعة

-الزرقاء/ المنطقه الحره - الزرقاء 

0796077444

ي كافة االمور او من يفوضه/
ن
 مروان مروح علي سماره منفردا ف

ان ومروان مروح علي سماره  مفلح علي السمث 
ن يكي  خطيا والشر  

ن ومنفردين 300004030مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة مكتب تكسي البلوره114966374وغث  كة مكتب تكسي البلورهشر مكتب تكسيشر

اد- الزرقاء  بجانب اللوازم  -االتوسثر

0795755785-الجيس

محمود ابراهيم خليل البواعنة او يوسف جميل قاسم ابو عبيد/  

ن او منفردين  بكافة االمور المالية واالدارية والقضائيه 200128195مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة مكه لألنابيب115078839وغث  كة مكه لألنابيبشر اد وتصديرشر استث 

ى -وادي الحجر حي العربيه الكث 

0796134462

تفويض المدير العام السيد جث  خليل ازغث  منفردا بكافة االمور/  

الماليه واالداريه والقضائيه واالخري ويحق للمدير تفويض الغث   

200176414بكامل صالحياتة

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ملحم وحمارشة115169491وغث  كة ملحم وحمارشةشر شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-الزرقاءح شارع الملك طالل

0796305516

/ ي
ن
ن ومنفردين ف ن  حازم ملحم وعبث  حمارشه مجتمعي  يكي  الشر  

كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه واالخرى او من يفوضانه  

200139572خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه115278498وغث  كة مهند عايد عباس وشر يكهشر كة مهند عايد عباس وشر اد وتصديرشر استث 

-شارع الملك فيصل- الزرقاء 

ي كافه االمور/0796811224
ن
200100122السيد عايد علي محمود عباس منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها كة مواسم للهدايا والوكاالت115380948وغث  كة مواسم للهدايا والوكاالتشر اد وتصديرشر ق/ الزرقاء استث  0788511111-مدينة الشر

السيد منذر دمحم فرحان والسيد محمود دمحم فرحان عيس/  

ي كافة االمور
ن
ن ف واالنسه ديمه منذر دمحم احمد منفردين او مجتمعي   

200168826او من يفوضونه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه115482018وغث  كة ميمونه الرواشده وشر كاهشر كة ميمونه الرواشده وشر شر

مكاتب تخليص 

ونقل بضاعة

-مركز جمرك العمري- االزرق 

0797521026

ي االمور الماليةاو من/
ن
ميمونه عبد المعطي الرواشده منفرده ف  

ي
ن
يك حمدي مسلم الرواشده ومالك الرواشده ف  تفوضه خطيا الشر

ن او منفردين وميمونه عبدالمعطي او االمور االدارية مجتمعي   

200008364حمدي منفردين
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي115581373وغث 
كة نادي الشافعي الرياضن

يشر
كة نادي الشافعي الرياضن

شر

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية

تقاطع شارع االمث  دمحم مع شارع -الزرقاء

200183852عالء الدين االمام الشافعي العشماوى/0795802662-االندلس



الخدمات 

واالستشارات 

ها 115655482وغث 

كة نارص سعود الخوالده  شر

كة نارص سعود الخوالده واوالدهواوالده شر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

حرم سكة \ شارع الجيش\ الزرقاء

-  من المبنن الثالث5مخزن رقم - الحديد

200022448نارص سعود الخوالده منفردا بكافة االمور/0795168186
الخدمات 

واالستشارات 

ها كاه115759658وغث  ي الطروانه وشر
ن
كة نايف هان المواسم للخدمات المساندهشر

مكاتب خدمات 

تجارية

-شارع هزاع المجالي\ الزرقاء

0777466362

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
ي احمد الطراونه  منفردا ف

ن
نايف هان  

200102426والقضائيه واالخرى

الخدمات 

واالستشارات 

ها يكته115869597وغث  كة نضال المزبودي وشر شر

حول العالم الستقدام واستخدام 

ي المنازل
ن
ن ف العاملي 

مكاتب خدمات 

تجارية

اد- الزرقاء -بجانب سامح مول- االتوسثر

-2مجمع الزرقاء التجاري ط 

0776151500

ي كافة االمور المالية/
ن
 المدير العام نضال رفيق توفيق المزبودي ف

واالدارية والقضائية واالخرى والسيد نضال رفيق توفيق المزبودي  

ي االمور
ن
ن ف ن عبدالرحمن كوكش مجتمعي   والسيد عمار دمحم امي 

200124340المالية ويحق لهم تفويض الغث  خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها 115921وغث 

ي جث  الرمحي وسهام 
ن
كة هان شر

محطة غفران للمحروقاتفوزي وورثة فوزي شعبان

ين  ن مضخات بثن

0795606042-شارع االمث  نايف/ الزرقاءومشاحم

ي االمور الماليه وصالح الدين اسماعيل/
ن
خالده فوزي عبدهللا ف  

ي االمور االداريه والقضائيه واالخرى السيد صالح
ن
ن اما ف مجتمعي   

يكة/الدين جث  منفردا او من يفوضه خطيا ي االمور المالية الشر
ن
ف  

خالده فوزي عبدهللا والسيد صالح الدين جث  اسماعيل الرمحي  

ن اما االدارية والقضائية واالخرى السيد صالح الدين جث  مجتمعي   

200027278الرمحي منفردا او من يفوضه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة هلكورد للزراعة116080760وغث  كة هلكورد للزراعةشر اد وتصديرشر استث 

-طريق االسمنت االبيض/ الضليل 

0796588308

ي كافة االمور ولهم حق تفويض/
ن
ن او منفردين ف ن مجتمعي  يكي   الشر

200181871الغث  بما يرونه مناسبا
الخدمات 

واالستشارات 

ها كة هيدرون للطاقة116177187وغث  كة هيدرون للطاقةشر شر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

- الطريق الدولي الشيــــع- مثلث االزرق

0777421918-قرية سايح ذياب

ي بمراجعة الدوائر/  تفويض السيد خالد دمحم يوسف الزعن 

200006818الحكومية وحسب السجل
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكه116274234وغث  كة واسنتا جيلت وشر يكهشر كة واسنتا جيلت وشر اد وتصديرشر استث 

-مقابل مصنع حرفة االبره- الضليل

0788006734

ي كافة االمور الماليه واالداريه/
ن
ي منفردا ف يك وسنتا هنديح  الشر  

200115570والقضائيه واالخرى

الخدمات 

واالستشارات 

ها 116338473وغث 

كة ورثة الياس نخله عوض  شر

نخله للسياحهللسياحة والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-الزرقاء  شارع الملك طالل

200006067نخله الياس عوض منفردا بكافة االمور الماليه واالدارية واالحري/0777784166

الخدمات 

واالستشارات 

ها 116455887وغث 

ن حمد  كة ورثة حمد ياسي  شر

مكتب السندس للسياحة والسفروناظم ملحم

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-شارع عمان القديم-الزرقاء

0795783552

/ ن ن ناظم زهدي دمحم ملحم و احمد حمد ياسي  يكي   تفويض الشر

ي كافة االمور
ن
ن او منفردين ف 200013138حمد مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 116579011وغث 

كة ورثة علي عيس مفلح 
شر

م.م.الحسبان ذ

كة ورثة علي عيس مفلح 
شر

اوي- الزرقاء الجديده مكتب تكسيم.م.الحسبان ذ 0790036373-البثر

 تفويض المدير العام السيدة نوال محمود احمد عبدهللا بالتوقيع/

ي كافة االمور المالية واالدارية والقانونية
ن
كة ف  نيابة عن الشر

ي تفويض كل أو بعض تلك
ن
والقاضئية واالخرى وله الحق ف  

ً
200175769.الصالحيات ألي شخص يراه مناسبا

الخدمات 

واالستشارات 

ها 116669630وغث 

كة ورثة دمحم سعيد عارف  شر

حسن استيتيه

مؤسسة استيتيه للحج والعمرة 

والسياحة والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

0795797966-بوالد\ ش-الزرقاء وحج وعمره

ي كافة/
ن
ن او منفردين ف خالد ومجاهد دمحم سعيد استيتيه مجتمعي   

ي كافة االمور االدارية والمالية والقضائية واالخرى او من
ن
االمور  ف  

200143272يفوضانه خطيا

الخدمات 

واالستشارات 

ها 116715771وغث 

كة ورثة محمود داود ابراهيم  شر

مركز القناعه لتعليم السواقهحميدان

مدارس تعليم 

0795828586-شارع الهاشمي/الزرقاء سواقة

اسحق محمود حميدان او خديجه دمحم موىس حميدان او عثمان/  

محمود حميدان او علي محمود حميدان او كوثر محمود حميدان  

او دمحم محمود حميدان او مدحت محمود حميدان او يوسف  

ي كافة االمور االداريه
ن
ن او منفردين ف محمود حميدان مجتمعي   

200067920والماليه والقضائية واالخرى



الخدمات 

واالستشارات 

ها كة ولنغتون للوكاالت التجاريه116868310وغث  كة ولنغتون للوكاالت التجاريهشر شر

مكاتب خدمات 

ين- الزرقاءتجارية 0796666109-بث 

ادمحم غسان عبدالرحمن صالح او احمد غسان عبدالرحمن صالح/  

ن او بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية منفردين او مجتمعي   

200124747من يفوضانه خطيا بذلك
الخدمات 

واالستشارات 

ها يكته116953441وغث  ي وشر
كة ياش البشينر يكتهشر ي وشر

كة ياش البشينر اد وتصديرشر استث 

ى/الزرقاء -شارع الثورة العربية الكث 

ي منفردا بكافة االمور/0796421900
200065724ياش بهاء الدين البشينر

الخدمات 

واالستشارات 

ها 117064605وغث 

كة يعقوب خليل وجوردان  شر

ي
محطة الضاحية للمحروقاتكوسنر

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

ين/الزرقاء ة هيا/بث  -ضاحية االمث 

0795986570

ي االمور/
ن
ي منفردين ف

ن دمحم خليل او جوردان كوسنر يعقوب حسي   

ي االمور المالية
ن
ن ف 200121471المالية االدارية والقضائيه و مجتمعي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 117181135وغث 

كةالزاجل الدولية للتجارة  شر

كةالزاجل الدولية للتجارة العامهالعامه تجارة عامةشر

- شمال17شارع -الزرقاء المطقة الحره 

يك رياض عبدالرحمن حمامي بكافة االمور/0792862445 300005465الشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها 117278439وغث 

كةهوريكان لالستثمار  شر

والتطوير العقاري

كة هوريكان لالستثمار والتطوير  شر

0798707073- االمث  نايف0الزرقاء شمكاتب عقاريةالعقاري

كة السيد ابراهيم عيس سامح/  المفوض بالتوقيع عن الشر

ي كافة االمور الماليه واالداريه والقضائيه
ن
200160468الربابعه منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها 117377918وغث 

كه احمد المشاقبه وعفاف  شر

عوده

اكاديمية اوار الدولية للتدريب 

ية والتطوير والتنمية البشر

مكاتب خدمات 

تجارية

ن- الزرقاء قرب مطعم - ش الملك حسي 

0776052007-السالم

ي عواد/
ن
ن او منفردين باالمورالماليه والسيد هان كاء مجتمعي   الشر

ي االمور االداريه والقضائيه واالخرى
ن
200172582المشاقبه منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصدير117478527وغث  كه النورس لالستث  اد والتصديرشر كه النورس لالستث  اد وتصديرشر استث 

-ش عماد الدين زنكي-حي معصوم- الزرقاء

0789060508

/ ي االمور الماليه الدير العام السيد زياد العبد منفردا
ن
كاء, ف والشر  

ي
ن
ن او منفردين ف ختام غازي الجنيدي وزياد عبدالرزاق مجتمعي   

200175004االمور االداريه والماليه واالخرى والقانونية
الخدمات 

واالستشارات 

ها يف عيس سليم غباين117567557وغث  يف غباينشر 0795555447-الملك فيصل. ش- الزرقاءفنادقفندق شر

يف عيس سليم غباين بكافة االمور المالية واالدارية/ شر  

100406783والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن117666135وغث  ي عبدالقادر المبيضي 
ن التجاريهصباح مفىصن مؤسسة صباح المبيضي 

مكاتب خدمات 

تجارية

-36/  مكه المكرمه 0ش- الزرقاء 

100389093صاحبة المؤسسه منفرده بكافة االمور/0776113573
الخدمات 

واالستشارات 

ها طارق جميل دمحم صوافطه117744590وغث 

العالء للخدمات المحاسبيه 

يبيه واالستشارات الرصن

مكاتب تدقيق 

حسابات

ن/الزرقاء -شارع الملك حسي 

100190369طارق جميل دمحم صوافطة او من يفوضه خطيا بكافة االمور/0795772817
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي117878441وغث 
ي لطيور الزينهطارق كمال فائق عفيفن

اد وتصديرطارق عفيفن استث 

يد- الوسط التجاري - الزرقاء  -شارع الث 

100563696صاحب المؤسسه منفردا/0795315421
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي مراد117912169وغث 
ر
طه سلطان مراد شوف

ن السخنه للمحروقات  محطة عي 

والزيوت وغسيل وتشحيم

ين  ن مضخات بثن

0777464564-الهاشميه الجديدهومشاحم

ي كافة االمور االداريه والماليه/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100095070والقضائية واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها ستوديو عامرعامد دمحم خميس عامر118011045وغث 

ستوديو ولوازم 

تصوير

مقابل المجمع /شارع الجيش/الزرقاء

0799676175-القديم

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائية/
ن
عامد دمحم خميس عامر ف  

100168101واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها عاهد مهنا حمدان الحناوي118169690وغث 

مكتب عاهد الحناوي لخدمات 

االفراح

تأجث  كراىسي ولوازم 

افراح

ن /حي النرص /الزرقاء خلف دير الالتي 

100440104صاحب المؤسسة منفردا/0795639940-الشمالي

الخدمات 

واالستشارات 

ها عبدالرحمن احمد خليل تيلخ118262890وغث 

تسابيح للحج والعمره والسياحه 

والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

0788881469-36.ش/الزرقاء الجديدهوحج وعمره

ي عمر/
ي كافه االمور او عمر وصفن

ن
صاحب المؤسسه منفردا ف  

ن صاحب المؤسسه  او من/مهداوي  او نادية صبحي عديلي حسي   

100357634يفوضه خطيا بكافة االمور
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي علي صبح118377896وغث 
اد وتصديرمؤسسه عبدالرحمن صبحعبدالرحمن حفطن استث 

-حي الجندي- وادي العش - الزرقاء 

100488179صاحب المؤسسه منفردا/0786806074



الخدمات 

واالستشارات 

ها عبدالرحمن خالد دمحم قاسم118478643وغث 

اد و  مؤسسة برج الساعة لالستث 

اد وتصديرالتصدير استث 

-ش الرئيسي- الهاشمية- الزرقاء 

0785658857

 عبد القادر دمحم عبد القادر الفقهاء/

القضــائيةاحمد تيسث  عبد الرحيم جث ,المــالية,اإلداريــة  

القضــائيةتيسث  عبد الرحيم خرصن جث ,المــالية,اإلداريــة  

 تيسث  عبد الرحيم جث ,المــالية,اإلداريــة
القضــائيةمصطفن  

القضــائيةصــاحب المــؤسسة,المــالية,اإلداريــة  

100506768القضــائية,المــالية,اإلداريــة
الخدمات 

واالستشارات 

ها مركز حواره لتعليم السواقهعبدالرحيم فالح فالح الحواري11856204وغث 

مدارس تعليم 

سواقة

ين/الزرقاء مقابل كازية / طريق بث 

0788849843-الخشارمه

 صاحب المؤسسة او محمود عبدالرحيم فالح حسن او/

100154393عبداللطيف عبدالرحيم فالح حسن

الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب الروعه لحجز التذاكرعبدالعال عيس عبدالعال رمضان118652966وغث 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

ي سكة الحديد/ الزرقاء 
ن
شارع / مبان

ي6مخزن رقم - الجيش
ن
- من المبنن الثان

100046195صاحب المؤسسة/0795930045
الخدمات 

واالستشارات 

ها صاالت افراحصالة الشهد لالفراحعبدالفتاح صالح عوده شحاده118755338وغث 

- مكة المكرمة- دوار حي معصوم\ الزرقاء 

100039695صاحب المؤسسة/0785381000-باتجاه جش الزواهرة
الخدمات 

واالستشارات 

ها يعبدالكريم قريم ساكت الشحان118882088وغث 
ر
التنور لتجاره الفحم النبان

تجارةالفحم 

والحطب

ي التل - عوجان - الزرقاء
قرب / ش وصفن

100472210صاحب المؤسسه منفردا/0795148264-البنك االسالمي
الخدمات 

واالستشارات 

ها عبدالكريم دمحم عبيدهللا ابوجوده118957796وغث 

مؤسسة عبدالكريم ابوجوده 

للخدمات التجاريه

مكاتب خدمات 

تجارية

-24بناية - 16شارع \ الزرقاء الجديده

0795550814

ي كافة االمور االداريه والماليه والقضائيه/
ن
صاحب المؤسسة ف  

100300692واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب تكسيمكتب تكسي االقىصعبدهللا خلف فالح الخاليله119077387وغث 

ه هيا ش- الزرقاء  ين0ضاحية االمث  - بث 

100546772صاحب المؤسسة او يوسف عبدهللا خلف الخاليله/0796569744
الخدمات 

واالستشارات 

ها عبدالنارص دمحم ابراهيم الشواهنه119175262وغث 

مؤسسة عبدالنارص دمحم الشواهنه 

100504412صاحب المحل منفردا/0789002448--حي الجندي- الزرقاء خدمات تنظيفلجمع ونقل النفايات الصلبه
الخدمات 

واالستشارات 

ها تجارة عامةمؤسسة ابو هدبه للصوفعدي تيسث  دمحم ابو هدبه119280225وغث 

قرب -  البان مسعود 0الهاشميه ش

اوي ن 100939856صاحب المؤسسة منفردا/0790301722-مزرعة الجث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها عالء الدين هارون ابراهيم االمامي119371460وغث 

مؤسسة عالء الدين االمامي 

اد وتصديرالتجارية استث 

-شارع االمث  رعد-الوسط التجاري-الزرقاء

100460739صاحب المحل منفردا بكافة االمور/0797446588

الخدمات 

واالستشارات 

ها 119461086وغث 

عالءالدين دمحم اسحق مصباح 

يف الشر

ي للوساطه 
ر
مؤسسه االداء الراف

التجاريه

مكاتب خدمات 

0799437932-قاسم بوالد/الزرقاءتجارية

يف  او من يفوضه خطيا  اوعثمان عبد/ عالء الدين مصباح الشر  

يف ي مصباح الشر
 المحسن يونس ابوعياش او نافذ دمحم فيىصن

اوكريم جميل دمحم سماره بكافة االمور االدارية والماليه والقضائيه  

100339113واالخرى
الخدمات 

واالستشارات 

ها علي دمحم صالح النوارصه119579183وغث 

اكاديمية نبض االردن للسالمة 

مراكز ثقافيةوالصحة المهنية والبيئه

ش السعادة فوق -وسط المدينة - الزرقاء 

100438305صاحب المؤسسة او احمد علي النوارصه/0776758888-بنك االردن
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصديرعلي دمحم مفلح النجار119654135وغث  اد وتصديراسكدنيا لالستث  100267616صاحب المؤسسة/0795133166-االمث  شاكر\ الزرقاءاستث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة جسور للطاقة المتجددةعلياء دمحم علي الخطاطبه119777170وغث  استث 

- الكرامه0الزرقاء الجديده ش

100543980صاحب المؤسسة منفردا/0787836089



الخدمات 

واالستشارات 

ها عماد عبدالمنعم دمحم ابوعريضه119843836وغث 

اد  مؤسسة عماد ابوعريضه لالستث 

والتصدير

اشتال ونباتات 

وطيور زينة

-شارع الشيخ عبدهللا/الزرقاء 

100053743صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور المالية والثضائيه/0798223365
الخدمات 

واالستشارات 

ها محطة عوده ابوجوده للمحروقاتعوده سليمان دمحم ابو جوده119978405وغث 

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

ق- الزرقاء دوار الشهيد راشد - مدينة الشر

0797103919-الزيود

صاحب المحل السيد عوده سليمان دمحم ابو جودة منفردا بكافة/  

100534959االمور االداريه والماليه والقضائيه

الخدمات 

واالستشارات 

ها عيد علي عقله القالب120067310وغث 

ي حوران للسياحه  مكتب ظن 

والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

ي -الزرقاء 
ن
-مجمع الملك عبدهللا الثان

-الجيش0مخازن سكة الحديد ش

ي االمور المالية واالدارية والقضائيه/0777828919
ر
 ف
ً
100410299صاحب المؤسسة منفردا

الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة عيس زايد التجاريهعيس اكرم عبد الرحيم زايد120182368وغث  استث 

-خلف سامح مول- / الزرقاء الجديده 

100975605صاحب المؤسسه منفردا او محمود عبدالرحيم دمحم زايد/0787008822

الخدمات 

واالستشارات 

ها غالب عبدهللا جابر الزواهره120266596وغث 

مؤسسة االستغفار للحج والعمره 

والسياحه والسفر

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-  دوار الدله0ش- حي الزواهره - الزرقاء 

0797910793-قرب مسجد الهداية

ي كافة االمور/
ن
 صاحب المؤسسه او انس غالب عبدهللا الزواهره ف

100397248المالية واالدارية والقضائيه
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي علي مزيد120376327وغث  اد وتصديرمؤسسة العتيق لحلول الطاقةغيث صث  استث 

-ضاحية المدينة المنوره-الزرقاء

ن0ش -السلط قرب مسجد احمد ياسي 

100527546صاحب المؤسسة منفردا بكافة االمور/0797207105
الخدمات 

واالستشارات 

ها محطة دارا للمحروقاتفادي خليل غضيان العرموطي120465279وغث 

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

مقابل \الرئيسي. ش- الهاشميه - الزرقاء 

ي كافة االمور/0776004006-المصفاه
ن
100368423صاحب المؤسسه منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها كيفالح محمود فايز يعقوب120573228وغث 
حمامات ساخنهحمام كان زمان الثر

مجمع / ش الكرامه - الزرقاء الجديده 

ي االمور المالية و االدارية والقضائيه/0799855344-القرعاوي التجاري
ن
100483768صاحب المؤسسه منفردا ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها اءفايزه احمد دمحم الزبيدي120681813وغث  مؤسسة النعمة الخرصن

اشتال ونباتات 

وطيور زينة
ي- االزرق الشمالي

ر
ف -التجمع الشر

100961920صاحب المؤسسة او عماد احمد دمحم الزبيدي/0790013259

الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب النش للسفريات الخارجيةفراس دمحم مفلح النجار120744083وغث 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

-شارع الجيش قرب سكة الحديد/ الزرقاء

100186504صاحب المحل منفردا/0788889354
الخدمات 

واالستشارات 

ها فوزي سميح سلمان بيوض120881999وغث 

مؤسسة فوزي سميح بيوض 

مكاتب عقاريةللمقاوالت االنشائية

ين- الزرقاء ين- بث  -بالقرب من بلدية بث 

100969313صاحب المؤسسة منفردا/0796014098
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة قويدر قسايمه التجاريهقويدر دمحم رمضان حسن قسايمه120971860وغث  100463939صاحب المؤسسة بكافه االمور االدارية والمالية والقضائية/0772039139-16الزرقاء الجديده شارع استث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد والتصديرلؤي تيسث  دمحم ابوهدبه121079761وغث  اد وتصديرااللياف البيضاء لالستث  استث 

ي ش- الهاشميه  - االسكان0الحي الغرن 

100931334صاحب المؤسسة منفردا/0798168138
الخدمات 

واالستشارات 

ها ات الرياضيةلواء الدين حسن صبحي ابو نمرة121182272وغث  ن عالم الرشاقة للتجهث 

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية

. ش/ الوسط التجاري / الزرقاء 

100973485صاحب المؤسسة منفردا/0788533462-عبدالمنعم رياض
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي121276712وغث 
ن
ي لتجاره الفحممالك عيس نعمان الجوالن

ن
اد وتصديرمؤسسه الجوالن استث 

-الشارع الرئيسي- الزواهره - الزرقاء 

0795600638/ ي
ن
100530945صاحب المؤسسه منفردا او انس عيس الجوالن



الخدمات 

واالستشارات 

ها سنان121379308وغث  ماهر احمد مصطفن التثر

سنان للخدمات  مؤسسة ماهر التثر

اد وتصديراللوجستية 100558221صاحب المؤسسة منفردا/0795594157- طاش0ش- الزرقاء استث 

الخدمات 

واالستشارات 

ها ماهر زكريا محفوظ ابو عوض121466559وغث 

ه للسياحه والسفر والحج  السث 

والعمره

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

مقابل وكالة - شارع الملك طالل- الزرقاء 

0795591538-القدس

ي كافة االمور المالية واالدارية والقضائيه  او/
ن
صاحب  المؤسسه ف  

100353026من يفوضه خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها خدمات تنظيفمؤسسه حارس لخدمات التنظيفمجدي سالمه دمحم العموش121576148وغث 

-ش الرئيسي/الهاشميه/الزرقاء

ي كافه االمور االداريه والماليه والقضائيه/0788734375
ن
100479566صاحب المؤسسه ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة مجد االردن التجاريةدمحم احمد سالم المشاقبة121668255وغث  استث 

ين مجمع العبادي- الزرقاء  ين - بث  ش بث 

0799100195-الرئيسي

صاحب المحل بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية او عامر/  

ي االمور االدارية والمالية والقضائية
ن
100424552دمحم احمد المشاقبة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديردمحم المشعشع لتجارة السياراتدمحم جمال عادل المشعشع121781794وغث  استث 

-شارع طريق جرش- دوقره- الزرقاء 

100966534صاحب المحل منفردا/0785831221
الخدمات 

واالستشارات 

ها ستوديو امواجدمحم رباح عطا االطرش121834490وغث 

ستوديو ولوازم 

تصوير

-شارع القادسية- الزرقاء الجديده

100128864صاحب المحل منفردا/0795218574
الخدمات 

واالستشارات 

ها مكتب تكسيمكتب تكسي الهزايمهدمحم سامي مثقال الهزايمه121955044وغث 

اوي\ شارع المصفاه\ الزرقاء -البثر

0795501900

صاحب المؤسسة بكافة االمور او احمد سامي الهزايمه او بسام/  

ن او منفردين بكافة االمور 100006404سامي الهزايمه مجتمعي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة المذاق الممتع التجاريةدمحم سليمان حمد العموش122082137وغث  استث 

-الشارع الرئيسي/ الهاشميه 

100950638صاحب المؤسسة او فاتن علي دمحم العموش/0789109009
الخدمات 

واالستشارات 

ها دمحم سميح عيد  مصطفن الطرزي122127575وغث 

محل دمحم سميح الطرزي لالسلحة 

اسلحة وصيانتهاوالذخائر

ن/ الزرقاء  -شارع الملك حسي 

100150569صاحب المؤسسة/0777747200
الخدمات 

واالستشارات 

ها الفرقه االول للتجاره والخدماتدمحم عبدالقادر عبدالهادي البنا122257378وغث 

مكاتب خدمات 

تجارية

ين ضاحيه الرشود مقابل - الزرقاء  بث 

ي 100294119صاحب المؤسسة/0795840447-المركز الطن 
الخدمات 

واالستشارات 

ها مكاتب عقاريةمؤسسة دمحم ابوجودة للعقاردمحم عبدالكريم دمحم ابوجودة122381756وغث 

-شارع القادسية- الزرقاء الجديده

100966377صاحب المؤسسة منفردا/0785550818
الخدمات 

واالستشارات 

ها دمحم علي محمود ابورحمه122458867وغث 

محطة دمحم ابورحمه لتجارة 

الزيوت المعدنية

ين  ن مضخات بثن

100309582صاحب المحل منفردا/0795543933/-شارع الجيش/الزرقاءومشاحم
الخدمات 

واالستشارات 

ها دمحم عليان دمحم العر122581889وغث 

مؤسسة دمحم عليان للمعدات 

اد وتصديرالصناعيه استث 

بجانب سلطة / الزرقاء شارع المصفاة

ي كافة االمور/0797869599-المياه
ن
100928108صاحب المؤسسة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها ي للعالج الطبيعيدمحم فرج ارشود الغويرين122676589وغث 
 
اد وتصديرمركز الحل النهان استث 

-36شارع - الزرقاء الجديده 

100525626صاحب المؤسسة منفردا/0780391072
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن عمر الساليمه122779577وغث  دمحم ياسي 

اد  مؤسسة دمحم الساليمة لالستث 

اد وتصديروالتصدير استث 

-ش عمر بن الخطاب-الغويرية-الزرقاء

100927949صاحب المحل او محمود جودي عمر دمحم الساليمة/0780000679
الخدمات 

واالستشارات 

ها محمود عبدالرحمن عواد المرصي122873894وغث 

اد  مؤسسة محمود المرصي لالستث 

اد وتصديروالتصدير استث 

ش الشيخ سالمه - وادي الحجر - الزرقاء 

-مقابل صالت الورود-ابو خرمه 

0796666907

ي كافة االمور المالية واالدارية/
ن
صاحب المؤسسة منفردا ف  

100493890والقضائيه



الخدمات 

واالستشارات 

ها مركز محمود يدك لتدريب السواقةمحمود عبدالكريم مسعود يدك122977339وغث 

مراكز رياضية 

ولياقة بدنية

ى- الزرقاء قرب - حي الثوره العربية الكث 

ا 100163504صاحب المحل او حسام عبدالكريم مسعود يدك/0788104120-صالة الجمث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي123072629وغث 
خدمات تنظيفقبضة االسد لخدمات التنظيفمحمود فالح عبدالرحمن المومنن

-الشارع الرئيسي- حي الفيحاء- الهاشمية 

0795139948/ ي
100475916صاحب المؤسسة او احمد فالح عبد الرحمن مومنن

الخدمات 

واالستشارات 

ها وم123178975وغث  وممحمود دمحم توفيق خشر 100489943صاحب المؤسسة منفردا/0795151033-ش الفيحاء- الهاشميه توزيــــع غازمستودع غاز محمود خشر
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة االنماء االهليه للتجارةمروان ميخائيل عيس حدادين123279362وغث  استث 

مقابل مبنن - شارع الملك طالل -الزرقاء 

100051765صاحب المؤسسة بكافة االمور/0777862648-بناية مروان حدادين/2

الخدمات 

واالستشارات 

ها يمريم حسن عيس حمدان123344757وغث  سفريات العالم العرن 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

امام محطة سكة / سكة الحديد/الزرقاء

0788605104-الحديد

صاحب المؤسسة اواسماعيل مصطفن اسماعيل مصطفن من/  

100165694يفوضه خطيا لدى كاتب العدل
الخدمات 

واالستشارات 

ها 123480153وغث 

مصطفن فالح عبدالرحمن 

ي
المومنن

اء  للخدمات  االوراق الخرصن

خدمات تنظيفاللوجستيه والتنظيف

ش ابو - حي االمث  عبدهللا - الزرقاء 

100558977صاحب المؤسسة منفردا/0797551475-عبيده
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة النقطة الساخنة للطاقةمعاذ عصام دمحم ابو محفوظ123577908وغث  استث 

قرب مثلث -  الرئيسي 0ش- الضليل 

100553570صاحب المؤسسة منفردا/0790753440-االسمنت
الخدمات 

واالستشارات 

ها ن 0ش- الزرقاء خراطة مفاتيحمخرطة معتصم العملهمعتصم دمحم حسن العمله123678969وغث  100271612صاحب المؤسسة منفردا/0795115369-- الحرفيي 
الخدمات 

واالستشارات 

ها منصور عوده اقبيل الشوشان123773625وغث 

محطه منصور الشوشان 

للمحروقات

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

ي   بجانب مدرسة 0ش-االزرق الجنون 

ي للبنات 100484566صاحب المؤسسة منفردا بكافه االمور الماليه واالداريه والقضائيه/0777777428-االزرق الجنون 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة مهند اديب التجاريةمهند اديب اسعد نرص123882298وغث  استث 

ق/ الزرقاء  -العبدليه/ مدينة الشر

100974715صاحب المؤسسة منفردا/0781003245
الخدمات 

واالستشارات 

ها 123973791وغث 

مهند دمحم بسام مصباح 

اد وتصديرمؤسسة مهند المحتسب التجاريةالمحتسب استث 

شارع الملك -الوسط التجاري-الزرقاء
ن 100489766صاحب المؤسسة بكافة االمور/0799999588-حسي 

الخدمات 

واالستشارات 

ها 124054245وغث 

موىس عبدالحليم عالوي 

محطة موىس الخاليلهالخاليله

ين  ن مضخات بثن

ومشاحم

ش موىس بن \ الجبل االبيض\الزرقاء

100275150صاحب المؤسسة/0777777392-نصث 
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة البسطامي الزراعيهنائل صالح كامل البسطامي124167211وغث  استث 

 قرب مثلث االسمنت 0ش- الضليل 

100053915صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور/0795911138-االبيض
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديراضواء ديما لالنارةنجيب سليمان نجيب خليفه124274816وغث  استث 

شارع شاقة ذو -  حي معصوم - الزرقاء 

100501555صاحب المؤسسه منفردا بكافة االمور االدارية والمالية والقضائية/0795355208-النور
الخدمات 

واالستشارات 

ها اد وتصديرمؤسسة مرياس التجاريةنشين عبدالكريم زكريا قطراوي124380869وغث  استث 

ن / الزرقاء  -احد. ش/ حي الحسي 

100552464صاحب المؤسسة منفردا/0789862123
الخدمات 

واالستشارات 

ها ي124473120وغث 
نور جميل دمحم الصيفن

الكبسولة الرقمية لتقنية 

اد وتصديرالمعلومات استث 

-26شارع -الزرقاءالجديده-الزرقاء

100481999صاحب المؤسسة نو جميل او فيصل عزمي حافظ الشيخ/0796761046



الخدمات 

واالستشارات 

ها خدمات تنظيفمؤسسة قيس لخدمات التنظيفهاجر خليل تركي البطاينه124569711وغث 

-ش رصوت-رصوت-الزرقاء

0788734375

ي كافة االمور/
ن
 صاحب المؤسسة او مجدي سالمه دمحم العموش ف

100439992االدارية والمالية والقضائية
الخدمات 

واالستشارات 

ها بلياردو وسنوكرهاشم النواس للبلياردو وسنوكرهاشم اكرم مصطفن النواس124679081وغث 

مقابل كازيه ابراهيم - جبل طارق- الزرقاء

اد- نرص 0795364035-ش االتوسثر

صاحب المحل السيد هاشم اكرم مصطفن النواس منفردا بكافة/  

100456422االمور

الخدمات 

واالستشارات 

ها ي124781899وغث  هبه عبد الجواد احمد الشلن 

البقعة المناعيه لتجارة االجهزة 

 Immunospotواالدوات الطبيه 

for Medical Devices & 

Equipment's Tradingاد وتصدير استث 

-الوسط التجاري شارع باب الواد

ي كافة االمور/0785136072
ن
100967849صاحبة المؤسسة ف

الخدمات 

واالستشارات 

ها محل هيثم العمله لتاجث  الكراىسيهيثم دمحم حسن العمله124850610وغث 

تأجث  كراىسي ولوازم 

100247598صاحب المحل منفردا/0795202135-36الزرقاء الجديده شافراح
الخدمات 

واالستشارات 

ها وائل صالح حسان عفانه124973259وغث 

مؤسسة وائل عفانه للخدمات 

اد وتصديرالتجارية استث 

-حي الشالل-جبل طارق-الزرقاء

0799666668

/ ي
ن
صاحب المؤسسة وائل عفانه او نائل صالح حسان عفانه ف  

100485072االمور االداريه والماليه والقضائيه

الخدمات 

واالستشارات 

ها وليد محمود احمد عمريوليد محمود احمد عمري125068776وغث 

ان  مكاتب طث 

وسياحة وسفريات 

وحج وعمره

كة / شارع شامل- الزرقاء  قرب شر

0789856857-الكهرباء

صاحب المحل منفردا الماليه والقضائية واالدارية او من يفوضه/  

100245496خطيا
الخدمات 

واالستشارات 

ها خدمات تنظيفالدائره لخدمات التنظيفيشى احمد عبدهللا عمرو125181878وغث 

شارع االمث  - الوسط التجاري- الزرقاء

100481683صاحب المؤسسة او ايمن رمضان سعيد حريز/0795321127-عبد االله


