
طبٌعة العمل و المنتجاتاسم الشركة االردنٌةالقطاعالرقم

شركة المدن الصناعٌة االردنٌةقطاع صناع1ً

تعمل الشركة على إنشاء وتطوٌر وإدارة المدن الصناعٌة على نطاق ٌشمل كافة محافظات 

المملكة بالمفهوم الشمولً لهذه المدن والذي ٌمزج ما بٌن توفٌر الخدمات األساسٌة وخدمات 

البنٌة التحتٌة من مٌاه وكهرباء وطرق واتصاالت وخدمات مساندة تمثل الداعم الرئٌس 

للعملٌات اإلنتاجٌة الصناعٌة وتنوٌعها لتشمل الخدمات المالٌة البنكٌة والجمركٌة والصحٌة 

وغٌرها ، األمر الذي ساعد على نجاح الشركة وتحقٌق أهدافها فً البناء والنماء .... واألمنٌة 

والتوسع األفقً والعمودي فً مشارٌعها والتً امتدت وعبر مسٌرتها التً تجاوزت الثالثون 

.عاما لتغطً أقالٌم المملكة الثالث شمالها ووسطها وجنوبها

شركة االفق لصناعة البالستٌكٌة قطاع صناع2ً

مختصة بصناعة االدوات المنزلٌة البالستٌكٌه كٌاس بالستٌكٌه عبوات بالستٌكٌه صغٌره سعه 

 لتر قافل1,5 لترعبوات بالستٌكٌه صغٌره سعه 1,5

اكٌاس بالستٌكٌه

سدادات واغطٌه بالستٌكٌه

ادوات منزلٌة بالستٌكٌه

مختصة بالصناعات الخشٌبةشركة رٌمٌنً لصناعة وتجارةقطاع صناع3ً

شركة وادي الرافدٌن لصناعة ورق صحً قطاع صناع4ً

فوط مائده من )توالٌت _ مختصة بصناعة المنتجات الورقٌة والمنظفات الصحٌة ورق صحً 

الورق علب كرتونٌه

عبوات بالستٌكٌه متوسطه وقامت بتصنٌع مجموعة واسعة من منتجات الورق الصحً مثل 

.ورق التوالٌت والمناشف المنزلٌة، ومنادٌل الوجه، والمنادٌل المبللة

شركة محمد سٌوري واوالده قطاع صناع5ً
مختصة بالصناعات المعدنٌة واثاث معدنً ساللم المنٌوم سلم مقاعد معدنٌه مقعد معدن غرف 

نوم معدنٌه سرٌر تخت معدن مقاعد معدنٌه

شركة بالستك شرققطاع صناع6ً

متخصة بتجارة وصناعة البالستٌك، أثاث حدائق، أدوات منزلٌة، أكٌاس ناٌلون وسلفان  وهاي 

، أمشاط وخٌوط  (تغلٌف)، روالت سترس راب (فقاقٌع)دنستً مع طباعتها، روالت ببلز 

 ولزق، روالت و أغطٌة زراعٌة ، خراطٌم مٌاه

شركة الرباعٌة لصناعة االثاث المكتبً قطاع صناع7ً
مختصة بتصنٌع االثاث المكتبً  و فق افضل المواصفات العالمٌة و الحائزه على شهادة 

BIFMAوغرف نوم خشبٌه وغرف سفره خشبٌه 

شركة العالمٌة للدهانات قطاع صناع8ً

مختصة بصناعة مواد الصقة مذٌبات و مخففات مواد عازلة للرطوبة بولً فنٌل اسٌتات تنر 

دهانات زٌاتً دهانات جمستون دهانات املشن معاجٌن للمواد المعدنٌة و السٌارات معاجٌن 

جدران و انشاءات دهانات صناعٌة دهانات بودره



شركة العمالق الصناعٌةقطاع صناع9ً

مختصة بصناعة منظفات منزلٌة ومنتجات العناٌة الشخصٌة مجموعة العمالق من مصنع 

التً تراعً )العبوات البالستٌكٌة وتضم اٌضا مصنع انتاج وتعبئة منتجات العناٌة الشخصٌة 

، مصانع انتاج وتعبئة مواد التنظٌف، ومصنع انتاج وتعبئة (المعاٌٌر الدولٌة لمثل هذه المصانع

حٌث ان المصنع مزود بخط انتاج مخصص له تفرضه طبٌعٌة . منتجات العناٌة بالمالبس

.باالضافة الى المختبرات المجهزة و التً تختبر باستمرار ما ٌتم انتاجه فً المصانع. المنتج 

كراسً مكتبٌةشركة المودة لصناعة االثاثقطاع صناع10ً

شركة اسمنت الشمالٌة قطاع صناع11ً
.أنتاج أسمنت البورتالندي المقاوم لألمالح – إنتاج أسمنت البورتالندي العادي :اسمنت بانواعه 

.انتاج أسمنت البوزالنً – 

اسمنت ابٌض بانواعهشركة نجوم بٌضاء لستثمارات التعدٌن قطاع صناع12ً

(سمنترا)مصنع الراجحً قطاع صناع13ً

1 – 30أ .ق.اإلسمنت البورتالندي العادي واإلسمنت البورتالندي المقاوم للكبرٌتات م

CEM I 42.5 N – SR 31 – 30أ .ق. واإلسمنت البورتالندي البوزوالنً م

CEM II /B-P 32.5 N

انابٌب الدم البالستٌكٌة، المستهلكات المخبرٌة والطبٌة الشمس لصناعة االدوات البالستٌكٌة والطبٌةقطاع صناع14ً

شركة صبحً ابو خلٌفة واوالدهقطاع صناع15ً
انتاج اكٌاس بالستٌك وانتاج كاسات بالستٌك واطباق النتاج وصحون الفلٌن على اختالف 

انواعها

شركة نظام البرادعً وشركاه قطاع صناع16ً

.ذات الجودة العالٌة ،علب كرتون وعلب بالستك كمامات بالستك اكٌاس بالستك  اكٌاس ورقٌة 

.اكٌاس السادة والملونة 

.اكٌاس المطبوعة للموالت والمحالت التسوق 

.االكواب الورقٌة باحجامها 

.روالت المصابغ

.مفارش الطعام الصحٌة 

اكٌاس حفظ الطعام الصحٌة

شركة الوطنٌة لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائٌة قطاع صناع17ً

كوابل واسالك كهربائٌة وضغط منخفض تصنٌع أسالك نحاسٌة عادٌة ومجدولٌة وأسالك 

نحاسٌة معزولة بمادة البالستٌك وأسالك نحاسٌة مبسطة معزولة بالبالستٌك وكوابل معزولة 

نحاسٌة معزولة عادٌة ومسلحة وبمختلف القٌاسات واألنواع

شركة الصفا لصناعات العبوات البالستٌكٌةقطاع صناع18ً

 تقوم بتصنٌع العبوات البالستٌكٌة المطبوعـة او من غٌر طباعة من نوع البولسترٌن 

(Polystyrene)  ًغذائً والغٌر ضار بالصحة وهو مرخص من جمٌع وزارات الصحة ف

.المنطقة والعالم والخاص بتعبئة المواد الغذائٌة وااللبان والعصائــر وبكافة االحجام والمقاٌٌس



قطاع صناع19ً
الجدٌدة للكٌماوٌات الصناعٌة والتجارٌة

دهان دٌكوري عالً - 1 (جاالكسً- روشن - اورٌوم- ستوكو - اتوشنتو  )دهانات دٌكورٌة 

الجودة ذو ألوان جذابة 

ٌتوفر مودا بألوان جذابة مختلفة ذات فترة جفاف مناسبه و ثبات باللون- 2

قابل للغسل- 3

فابٌانو- 6 صدٌق للبٌئة  مقاوم للعفن والرطوبة 4

مطابخ واعمال خشبٌةشركة العالمٌة للمطابخ االمرٌكٌة وااللمانٌة قطاع صناع20ً

شركة العربٌة لصناعات الكهربائٌة قطاع صناع21ً

مصابٌح وابارٌز كهربائٌة اسالك وكوابل تصنٌع وبٌع وشراء واستٌراد وتصدٌر مفاتٌح 

وأبارٌز وقواطع وأسالك وكوابل وأفٌاش ووصالت ولوحات توزٌع وتحكم وعلب بالستٌكٌة 

وأشرطة فٌدٌو وأجراس كهربائٌة

شركة الخلٌج العالمٌة لصناعة مواد التغلٌفقطاع صناع22ً
تقوم بتصنٌع منتجات وعبوات من مادة البولستٌرن ذات االستخدام لمرة واحدة روالت تغلٌف 

مطابع مواد تغلٌف و نقل البضائع من بولسترٌن

لوازم تكٌف ووحدات مكٌف تكٌٌف الهواءشركة السمهوري لصناعة لوازم تكٌفقطاع صناع23ً

مختصة بصناعة التعبئة والتغلٌف والورق والكرتون واللوازم المكتبٌةمصنع الوطنً النتاج االكٌاس الورقٌة قطاع صناع24ً

الشركة الوطنٌة لصناعة وتجارة االفران والطباخات والمدافئ وغساالت االطفالقطاع صناع25ً
مكٌفات افران غاز وصوبات ومكانس كهربائٌة صناعات الهندسٌة و الكهربائٌة و تكنولوجٌا 

المعلومات طباخات غاز مدافئ كاز

شركة العربٌة للمنتجات الكٌماوٌة قطاع صناع26ً
مواد الصقة وسٌلكون وصنع المواد الكٌمٌائٌة والمنتجات الكٌمٌائٌة

مختصة بصناعة االحذٌة  بمواصفات  عالٌة الجودةمؤسسة عامر العجلونً قطاع صناع27ً

صناعة وطباعة اكٌاس وروالت والعبوات البالستٌكةشركة ستار بالستك االردنًقطاع صناع28ً

كرٌستال النظمة التغلٌفقطاع صناع29ً
صناعات ورقٌة وطباعة وتغلٌف شرائح من المطاط روالت بالستٌكٌة مصنوعة من البولً 

اٌثلٌن ادوات منزلٌة بالستٌكٌه اكٌاس بولً اٌثٌلٌن

مختصة بالصناعات البالستٌكٌةربوع االردنٌة لصناعات البالسٌتكٌة \شركة دٌاب سٌوري واوالده قطاع صناع30ً

شلمونات ورق صحًشركة الكندٌة العربٌة لصناعات البالستٌكٌةقطاع صناع31ً

(مطبعة رفٌدي)شركة بٌت المقدس لطباعة الرقمٌةقطاع صناع32ً

شركة مختصة بطباعة وتصنٌع العبوات الكرتونٌة للمنتجات الغذائٌة ذات االستعمال لمرة 

.واحدة

 ISOالشركة حاصلة على اعتماد مؤسسة الغذاء و الدواء األردنٌة و حاصلة على شهادة ال 

9001

صناعة المواد االولٌة للدهانات والمواد الالصقة لالخشاب والكرتون والنسٌجالشركة االردنٌة النمساوٌة للكٌموٌات قطاع صناع33ً



شركة زمزم اخوان للتجارةقطاع صناع34ً

التعبئة - تخزٌن وتبرٌد - مختصة بتصنٌع مواد غذائٌة صناعة الشوكالته و البسكوٌت 

تجارة المواد الغذائٌة والورق الصحً و ورق الشفاف العادي و اللمبات ولوازمها - والتغلٌف 

وبٌع ادوات منزلٌة زجاجٌة  

شركة العربٌة لصناعات الهندسٌة قطاع صناع35ً

تصنٌع الضواغط الهوائٌة والمجففات فً االردن بخبرات فنٌة وطنٌة  كمبرسوران هواء 

-7 )ومستلزماتها تقوم الشركة بتصمٌم وتصنٌع ضواغط هوائٌة لولبٌة ذات الضغط المنخفض 

بار ثابتة ومتغٌرة السرعة ،اضافة الى خزانات  ( 40-30) بار وذات الضغط المتوسط  ( 10

.هواء ذات الضغط المنخفض والمتوسط 
البسكوٌت-  الشٌبس  - مختصة بصناعة راس عبد مصنع زٌدان للشكوالته قطاع غذائ36ً

مؤسسة الموسم لتجارة وصناعة \شركة جمجوم والخطٌب قطاع غذائ37ً

- توابل - بكنج باودر -  خلٌط كٌك - كرمل كرٌمة - كسترد فانٌال -  شراب جلو - مواد غذائٌة 

ماء زهر   - ماء ورد 

تعمل فً مجال البٌع والتسوٌق المحلً وعلى استعداد للتصنٌع والبٌع والتسوٌق والتصدٌر 

.لمنتجاتها اضافة الى المشاركة فً جمٌع العطاءات للمؤسسات العسكرٌة والمدنٌة

كما ان التعبئة والتغلٌف تتم بواسطة ماكٌنات صناعٌة غذائٌة أتوماتٌك

(زٌت رتاج_زٌت العامر)صناعة الزٌوت النباتٌة شركة رتاج لتوزٌع مواد الغذائٌة قطاع غذائ38ً

(حلوٌات النجمة)شركة رمضان ابو لبة واوالده قطاع غذائ39ً




      صنــــاعــــة الحلوٌـــات العربٌـــه الشرقٌـــه.

      صنــــاعـــة اآلٌـــس كرٌم اإلٌطالٌــــه ذات الطعم والنكهة العالٌــــة الجوده  : Gusti 

IceCream

      صنـــاعـــه البسكوٌت

معمول كٌك اعراس
-طحٌنٌة - حالوة - مختصة بصناعة شٌبس شركة حلوانً الصناعٌة قطاع غذائ40ً

مختصة بصناعة االلبان واالجبان بجمٌع أنوعهاالبان حارتنا _شركة طارق وزكٌة الفقٌه وشرٌكهمقطاع غذائ41ً

صناعات الدولٌة مجموعة زلوم قطاع غذائ42ً

 تمتلك الشركة مصفاة لتكرٌر كافة أنواع الزٌوت النباتٌة الخام وتعبئتها فً أوعٌة معدنٌة 

وبالستٌكٌة وتمتلك المجموعة مصانع النتاج المواد الغذائٌة المعلبة مثل صلصة البندورة، 

 صنفا من أنواع البسكوٌت، الوٌفر، 42كما ٌتم تصنٌع ، والحمص بالطحٌنة، والفول وغٌرها

وتمتلك المجموعة مصانع لللكر وطباعة الصفٌح وتصنٌع العبوات . والعلكة، والمارشمالو

المعدنٌة والبالستٌكٌة الستهالك مصانع المجموعة وللسوق الخارجً



شركة مصنع كسٌح للمواد الغذائٌة قطاع غذائ43ً

طحٌنة وحالوة ٌختص المصنع بتصنٌع األطعمة المحفوظة بطرٌقة التعلٌب و العبوات 

الكرتونٌة المعقمة وتعبئة البقولٌات المعلبة و معجون البندورة فً األردن، وأّول شركة فً 

.العالم تعبئ الجمٌد السائل و الحمص فً عبوات كرتونٌة ُمعّقمة 

شركة رسالن الكسٌح واوالدهقطاع غذائ44ً

 تقدٌم الطحٌنة والحالوة 1926رسالن الكسٌح أول مصنع للحالوة والطحٌنٌة فً عمان عام 

الطحٌنٌه وتقدم منتجاتنا الغذائٌة المتمٌزة بالجودة العالٌة والمزاق الطٌب لكً نُبث السعادة 

. ونثِري صحة ُمجتمعاتنا الى أسمى توقعات عمالئنا فً جمٌع أنحاء العالم

شركة العنبتاوي للحلوٌات قطاع غذائ45ً
ٌقدم تشكٌلة متنوعة من حلوٌات العٌد من كعك و معمول بأنواعه و لدٌهم أٌضا قطاٌف متنوعة 

كما ان لدٌهم العدٌد من االصناف والحلوٌات الممٌزة والشهٌة، لذٌذة وطرٌة

شركة الحاج سمٌر العلوي واوالده قطاع غذائ46ً

 فً مجال استٌراد وزراعة التمور الفاخرة1992 شركة أردنٌة تأسســــت عام 

من شتى الدول الرائدة فً زراعة التمور مثل السعـــودٌة واالمارات العربٌة المتحدة والجزائر 

شركة اغاتً للحلوٌات ومثلجات قطاع غذائ47ً

 مصنعاً حدٌثاً ضمن نظام عالمً للجودة ٌخدم L.T.Dلدى شركة أغاتً للحلوٌات والمثلجات 

ثالثة فروع فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة ومن المنتجات التً تقدمها الشركه حلوٌات شرقٌه 

مشكله ومعمول وغٌرها من الحلوٌات المغلفه

منتجات البان واجبانشركة عبد سالم الفقٌه واوالده قطاع غذائ48ً

شركة الخلٌج لمواد الغذائٌةقطاع غذائ49ً

منتجات غذائٌة محلٌة مربٌات صلصات بانواعها مٌونٌز كتشب كما تختص  فً صناعة األلبان 

واألجبان والسلطات ومن ضمنها سلطة الحمص ومن ثم تطورت إلى صناعة اللبن الراٌب فً 

.عبوات ذات أحجام عائلٌة

المواد الغذائٌه تجاره المواد التموٌنٌهشركة الحدٌثة الرسمٌة للتجارة والتموٌن قطاع غذائ50ً

عشتار لصناعة شوكالته والحلوٌات قطاع غذائ51ً
)سكاكر _  حلوٌات سكرٌه 

 شوكالته راحة نوجة ملبس لوز



شركة كمال وجوهري _مختبرات الفصٌلقطاع صح52ً

مستلزمات طبٌة ومعقمات مواد و مستحضرات عالجٌه طبٌعٌه امالح عالجٌة مواد كحولٌه 

للتعقٌم مستحضرات منع التجمد شامبو للشعر بلسم للشعر كرٌمات كرٌم شعر مصففات جل 

سبري صبغة 

تجهٌز وتورٌد وحدات تنقٌة وفلترة المٌاهمهندسو العرب لتنقٌة المٌاه قطاع صحً 53

جمٌعة ملتقى االعمال الفلسطٌنً االردنً قطاع خداماتً 54

 مرخصة 2011ملتقى األعمال الفلسطٌنً األردنً جمعٌة مستقلة غٌر ربحٌة تأسست فً العام 

من قبل وزارة التنمٌة االجتماعٌة وتقع ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ، ٌجمع 

الملتقى أصحاب األعمال األردنٌٌن فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة، وٌتمتع بالشخصٌة القانونٌة 

واألهلٌة الكاملة لمزاولة أعماله وتحقٌق أهدافه وفق النظام األساسً والنظم والقوانٌن السارٌة 

فً المملكة ، وٌسعى جاداً إلى تعزٌز التعاون بٌن أصحاب األعمال األردنٌٌن والفلسطٌنٌٌن بما 

ٌخدم مصالحهم وٌسهم فً تطوٌر بٌئة االستثمار
سٌاحة وسفرمونتانا لسٌاحة وسفرقطاع سٌاحة 55

بترول وزٌوت معدنٌهشركة مصفاه البترول االردنٌة للمساهمة المحدودة قطاع نفط56

مستشفى االستقالل قطاع خدمات57ً

مستشفى االستقالل ٌشمل كافة االختصاصات الطبٌة و الجراحٌة العامة و الدقٌقة، الموجوده 

عٌادات الجراحة الطبٌة و :وٌشرف علٌها استشارٌون مؤهلون و ذوو كفاءات عالٌة و تضم

عٌادة .عٌادة امراض السكري و الغدد الصماء.عٌادات األمراض الباطنٌة.الجراحة بالمنظار

.عٌادات طب و جراحة العظام و المفاصل و العمود الفقري.امراض الجهاز الهضمً و التنظٌر

 سرٌر وبأجنحته 150كما ٌتمٌز المستشفى بتقدٌم خدمات فندقٌة عالٌة المستوى من خالل 

الفندقٌة وغرف الدرجة االولى والثانٌة والثالثة علما بأن المستشفى مزود بنظام التكٌٌف 
المركزي صٌفاً وشتاءاً

جرٌدة الدستورقطاع خدمات58ً

خدمات مطبعٌةشركة سراج للخدمات المطبعٌةقطاع صناع59ً

مواد تنظٌفشركة سبارتن الحدٌثة للصناعةقطاع صناع60ً

جسور حدٌدٌة وهناجركرار للخدمات التقنٌةقطاع صناع61ً

مكانس كهربائٌة/ صوبات/ افران غاز / مكٌفات /اجهزة كهربائٌة منزلٌة الشركة الوطنٌة لصناعة وتجارة االفران والطباخات والمدافئ وغساالت االطفالقطاع صناع62ً

(الخ..معطرات ، مزٌالت شعر، حمام زٌت  )مواد تجمٌل شركة سدره لصناعة مواد التجمٌل قطاع تجمٌلً 63


