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ة تنظ�م قطاع الطاقة والمعادن �ات والمؤسسات المرخصة لد هي ال��

الشركات والمؤسسات المرخصة لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

القائمة التالية تحتوي على أسماء الشركات والمؤسسات المرخصة لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باإلضافة إلى النشاطات المرخص لهم بممارستها ومستوى تصنيفهم وأرقام الهواتف للتواصل. مستوى تصنيف 
الشركات/المؤسسات مقسم على النحو التالي: 

*المستوى أ: يكون مؤهال لتوريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو فحص كافة مشاريع الطاقة المتجددة.
*المستوى ب: يكون مؤهال لتوريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو فحص مشاريع الطاقة المتجددة ذات القدرات التي تساوي واحد ميغا واط او اقل.
*المستوى ج: يكون مؤهال لتوريد أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أو فحص مشاريع الطاقة المتجددة ذات القدرات التي تساوي مائة كيلو واط او اقل.

محدثة لغاية 2020-6-16

اسم المرخص له 
مستوىالنشاطات المرخصة

العنوان التصنيف فحصصيانةتشغيلتركيبتوريد 

عمانأ√√√√√فراس بالسمة ألنطمة التحكم
عمانأ√√√√√الشاملة لحلول الطاقة والبيئة

عمانأ√√√√التجمع الفني للتعهدات
عمانأ√√√√√االصرار لالعمال الهندسية

عمانأ√√√المركز الوطني لبحوث الطاقة/الجمعية العلمية الملكية
عمانأ√√√√√الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة

عمانج√√√√مؤسسة كوكبنا لحلول الطاقة
عمانأ√√√√√الوثبة لألستثمار

عمانأ√√√√√غازانيا للطاقة الشمسية
عمانأ√√√√√المجموعة الفنية العربية

عمانأ√√√√√الطيف الدولي للطاقة المتجددة
المفرقب√√√√√شمس المفرق لتوريد وتركيب أنظمة الطاقة البديلة

عمانأ√√√√√قعوار للطاقة
عمانأ√المنهل لحماية ودعم المعلومات التقنية

عمانأ√√√√√المنهل للطاقة المتجددة
عمانأ√√√√√ابراج العرب للمقاوالت
عمانأ√√√√√تنوير للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√الهياكل للطاقة المتجددة
عمانأ√√√√√العربية الحديثة للطاقة الشمسية
عمانأ√√√√√البيئة الخضراء للطاقة المتجددة

عمانب√√√√√شركة مصدر الطاقة األردنية ألنظمة الطاقة الشمسية
عمانأ√√√√√شركة ميرون للحلول الخضراء

عمانأ√√√√√قرار إلنتاج وتطوير المعدات الزراعية
اربدب√√√√√زهرة توليب للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√شركة فسفوس وشريكه/المجسات للمقاوالت
عمانأ√√√√√الشركة األردنية لالستشارات المناخية

عمانب√√√√√التقدم لألنظمة الكهروميكانيكية
عمانأ√√√√√السيطرة للطاقة الشمسية

عمانأ√√√√√المصادر الخضراء لالستثمار واالليكترونيات
عمانأ√√√√√شركة الجرارات والمعدات  األردنية ذ.م.م

عمانج√√√√√مؤسسة توفير المساحة الدولية
عمانأ√√√√√شركة النجوم الزرقاء للطاقة الخضراء

عمانأ√√√√√خالد مرقة للمقاوالت الكهرو ميكانيكية 
عمانأ√√√√√الخزنة للطاقة المتجددة والتجارة

العقبةأ√√√√√شركة ويه شمس للطاقة المتجددة
عمانأ√√√√√شركة مازن الدجاني

عمانأ√√√√√الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة (ملينيوم)
عمانأ√√√√√المتحدون للطاقة والهندسة األقتصادية

عمانب√√√√√أنظمة الطاقة الخضراء المتطورة لالستيراد والتصدير
عمانأ√√√√√سدين للمقاوالت

عمانأ√√√√√شركة الثقة لحلول الثقة
عمانأ√√√√√االنتشار للمشاريع التكنولوجية (سكند اينيرجي)

عمانأ√√√√√شركة المقاول للطاقة
عمانأ√√√√المتميزون الستشارات الطاقة

 أ√√√√√مؤسسة شعاع الشمس النظمة توفير الطاقة
 أ√√√√√شركة االعمال الريادية للتجارة واالستثمار

عمانأ√√√√√التيسير للتجارة واالستثمارات الصناعية محدودة المسؤولية
 أ√√√√√فيستاس ميدل ايست ، اس . ال . يو

معانأ√√√√√شركة الجنوب لالنظمة المتكاملة
عمانأ√√√√√شركة أحمد يوسف الطراونة وشريكه

 ج√√√√√البستنجي للطاقة المتجددة
 أ√√√√√شمس الفصول للطاقة المستدامة

 أ√√√√√نور لالنظمة الشمسية
 أ√√√√√األصول المستمرة للطاقة المتجددة

عمانب√√√√√حلول الطاقة الوطنية
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اربدج√√√√√شركة االستاذ ألنظمة الطاقة
عمانأ√√√√√ابو العینین للطاقه والخدمات الھندسیه

اربدأ√√√√√السوسنة للطاقه المتجدده
 أ√√√√√صوفیا للطاقه المتجدده

عمانأ√√√√√شركة المثالیة للطاقة الشمسیة/حنانیا للسخانات الشمسیة 
عمانج√√√√√مؤسسة امجد علیان للمقاوالت

عمانأ√√√√مؤسسة احمد شوبكي لحلول الطاقه الشمسیه وانظمة المراقبه
الرمثاج√√√√√شركة آفاق النور للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√افكار للمقاوالت االنشائیة
 ب√√√√√ناي للتدريب واالستشارات الھندسیه

 أ√مؤسسة وائل عبد الحمید فالح الحوراني
 أ√√√√√شركة حلول البناء المستقبلي

اربدأ√√√√√شركة الیرموك للطاقة المتجددة وحلول الطاقة
 أ√√√√√شركة ديبا لالنشاءات

 أ√√√√√شركة شمس المستقبل النظمة الطاقه المتجدده
 أ√√√√√شركة االصالة لاللكترومیكانیك

عمانب√√√√√شركة الزول والدقم/المسار الھندسیة للصیانة العامة
عمانأ√√√√√شركة االقتصاديه لخدمات الطاقه الشمسیه

 أ√√√√√شركة توشیما للطاقه المتجدده
عمانأ√√√√√ شركة القرية الجديدة للطاقة   

 أ√√√√√مؤسسة الكوثر الھندسي للطاقة
 ج√√√√√شركة نضال عدنان الخلیل واخوانه/مؤسسة نور على نور لألجھزة الكھربائیة

 أ√√√√√شركة درب التبانة للطاقة المتجددة
الصريح /اربدب√√√√√مؤسسة مربع الشمس النظمة الطاقة المتجددة

 أ√√√√√شركة جدارا لاللكترونیات
 أ√√√√√مؤسسة ھبة الھندسیة 

 ج√√√√شركة شمسین للطاقة المتجددة وأنظمة الخاليا الشمسیة
عمانأ√√√√√مؤسسة محور األردنیة للتجارة واالستثمار

 أ√√√√√شركة اورتا الحديثة لالدوات الصحیة
عمانأ√√√√√شركة االرتقاء األردنیة الستشارات الطاقة المتجددة

عمان√√√√√شركة االعمال العربیة للتعھدات
 ج√√√√√مؤسسة جمیل الصرايرة

عمانأ√√شركة ايلیت للطاقة والھندسة
 ج√√√√√شركة سمیر ادريس واخوانه

 أ√√√√√شركة انعكاس لخدمات الطاقة المتجددة
 ج√√√√√طیف لحلول الطاقة 

عمانب√√√√√شركة الفريد للمقاوالت االنشائیة
 ج√√√√√شركة سراس لمقاوالت الكھرومیكانیك والطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√شركة عالء العزة وشركاه/البندقیة لمقاوالت الكھرومیكانیك
 ج√√√√√شركة الدلیل لالنظمة الھندسیة

اربدأ√√√√√الطاقة الشاملة للتجھیزات الكھربائیة
اربدج√√√√√مؤسسة سلیمان ألنظمة الطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√عزت موسى مرجي واوالده
اربدأ√√√√√شركة الخلیج لطاقة المستقبل

عمانب√√√√√مؤسسة أرسالن لألنظمة الھندسیة
اربدأ√√√√√شركة خلیج ايرش

عمانأ√√√√√شركة الجونة للطاقة 
عمان أ√√√√√شركة اشراق للطاقة 

 أ√√√√√مؤسسة الیعقوب
عمانج√√√√√مؤسسة جروان للطاقة الشمسیة

الزرقاءج√√√√√محمد خلیل مفلح لتجارة االنطمة الشمسیة
الكركب√√√√√مؤسسة سديم لألنظمة الشمسیة 

عمانأ√√√√√مؤسسة احمد بدويه
 ب√√√√√ادامة ألنظمة الطاقة الشمسیة

عمانج√√√√√مؤسسة محمد حمزة لحلول الطاقة
اربدج√√√√√مؤسسة السمان للطاقة المتجددة

عمانب√√√المیدالیة الذھبیة لالعمال والمعلوماتیة
اربدج√√√√√شركة احمد حسن ردايده وشركاه/التوفیق لتقنیات الطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√شركة المنطق الھندسي المتحدة للتجارة والتوريدات
عمانب√√√√√مؤسسة ختالن احمد علي مصطفى/راسون للتجارة

عمانأ√√√√√شركة فیالدلفیا للطاقة الشمسیة
 ب√√√√√شركة الرابط للكھرومیكانیك

عمانأ√√√√√شركة المتمیزه الشمسیه للطاقه والھندسه
عمانأ√√√√√شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار
ماركا الشمالیةأ√√√√√انعام الشرق للطاقة الشمسیة 

العقبةج√√√√√شركة شمس ريتال للطاقة المتجددة
عمانج√√√√√مؤسسة رعد احمد محمد الخطیب/استبرق للطاقة المتجددة وحلول الطاقة 

اربدأ√√√√√شركة رابح السباعي وشركاه/مؤسسة شعاع لالنارة
عمانأ√√√√√التقنیة الخضراء للبیئة المستدامة

العقبةج√√√√√يكوب ولیم خانديس وشريكته/طاقة جنوب االردن  
عمانج√√√شركة محمد ياسین محمد الزعبي/الردود الذكیة لتكنولوجیا المعلومات
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عمانأ√√√√√مؤسسة علي نعیم احمد الدريني/منارة الشمس للطاقة المتجددة
ل لتكنولوجیا انظمة الطاقة المتجددة عمانج√√√مؤسسة حسني موسى ابراھیم الخطیب/التفا

عمانأ√√√√√الشركة العمرية للمقاوالت
 ب√√√√√شركة صیتان الكفريني وشريكه

عمانأ√√√√√مؤسسة ادھال للطاقة الشمسیة
 ج√√√√ايمار النظمة الطاقة المتجددة

اربدج√√√√√األلوا الذھبیة للطاقة الشمسیة المتجددة
اربدأ√√√√√مؤسسة ارسطو للطاقة المتجددة

الرمثاج√√√مؤسسة عمر محمد سلیمان الخطیب/عمر الخطیب النظمة الطاقة
عمانأ√شركة سبیتاك التجارية

عمانأ√شركة المولدون للطاقة الشمسیة
عمانأ√√√√√شركة عمر أبو حلیمة وأوالده للمقاوالت
عمانأ√√√√√شركة السختیان للطاقة والمیاه والبیئة

عمانج√√√√√مؤسسة تحسین محمد محمود القمیري/القمیري العمال الكھرومكانیك
عمانج√√√√شركة المصادر ألنظمة الطاقة
عمانج√√√√√شركة مسار الشمس للطاقة

عمانج√√√√√شركة ابشر ألنظمة الطاقة والكھرومیكانیك
نشائیة عمانج√√√شركة المراقبة للمقاوالت ا
عمانأ√√√√√شركة العون المتطورة للمقاوالت

عمانأ√√√√√شركة الینابیع للطاقه البديله
عمانب√√√مؤسسة المھندس حسن عدوان للمقاوالت

عمانج√√√√√شركة الفا للطاقة المتجددة
المفرقأ√√√√√شركة العاشر من رمضان للمقاوالت االنشائیة

العقبةج√√√√√شركة الدعم السريع للحاسبات
عمانج√√√√√شركة التقنیة الفعالة للطاقة 
عمانأ√√√√√شركة القیمة لحلول الطاقة

عمانأ√شركة التوريد والتجارة األولى
الزرقاءج√√√√√مؤسسة علي سیمر مجھد الخلف/الذروة لألنظمة الصناعیة

عمانأ√√√√√شركة شرارة المدينة لحلول الطاقة المتجددة
/الشوي للمقاوالت عمانأ√√√√√مؤسسة مھند ابراھیم سلیمان الشوي

عمانج√√√مؤسسة خالد الحیاري للمقاوالت االنشائیة
م ألنظمة الطاقة  عمانب√√√√√شركة التنا

عمانج√√√شركة الشرق األدنى لاللكترومیكانیك
العقبةأ√√√√√شركة مھند تیسیر القضاه وشركاه/بنسیان للكنولوجیا الھندسیة

عمانأ√√√√√شركة دار الخبرة للمقاوالت
العقبةج√√√√√شركة رمضان خلیل موسى الرياطي/مؤسسة الواحة الخضراء ألنظمة التكییف والطاقة

عمانأ√√√√√            

عمانأ√√√√√شركة نشوان الستشارات الطاقة
عمانأ√√√√√شركة  شفیق العدوان وشركاه/العدوان للمقاوالت

عمانأ√√√شركة المبدعون لخدمات منح الشھادات
عمانأ√√√√√شركة بترا سوالر االردن

عمانب√√√√√الخبراء في تكنولوجیا الكھرباء
عمانج√√√√√مؤسسة بدر سلیمان فھید الفرجات/جبال عمان للطاقة

عمانأ√√√√√شركة الفضاء للحلول التقنیة
اربدج√√√√√قر الشمس لحلول الطاقة المتجددة

عمانج√√√√مؤسسة نادر اكرم عرفات الحلبوني/بیت االبداع للطاقة المتجددة
عمانبالتكنولوجیا للتعھدات الھندسیة
اربدأ√√√√√شركة الضیاء لتكنولوجیا الطاقة 

عمانج√√√√√مؤسسة طالب الذينات/ھیدروجین النظمة الطاقة 
عمانأ√√√√√يلو دوور اينیرجي لیمتد

اربدب√√√√√مؤسسة ثالثي األطوار للطاقة المتجددة
عمانج√√√√√سیادة للطاقة المتجددة 

المفرقج√√√√√مؤسسة حمر عین لتجارة انظمة الطاقة المتجدده
عمانج√مؤسسة عادل سمارة النظمة الطاقة واالتصاالت

عمانب√√√√√مؤسسة برھان نور للمقاوالت
يادين وشركاه يادين وشركاه للمقاوالت/شركة رامي  عمانأ√√√√√شركة رامي 

عمانأ√√√√√شركة میم میم سین للمقاوالت
عمانأ√√√√√شركة اتحاد الخبراء للطاقة المتجددة
الرمثاب√√√شركة االبتكارات للطاقة المتجددة

عمانج√√√√√النرجس للطاقة
عمانج√√√√√مؤسسة لمعان الشمس

عمانب√√√√√مؤسسة فصول األردن للطاقة والتقنیة
عمانج√√√مؤسسة اللمسة الخضراء العمال الديكور

عمانج√√√√√مؤسسة االقترا االفضل لتكنولوجیا الطاقة المتجددة
عمانا√√√√√مؤسسة الحسام الھندسیة

عمانج√√√√√شركة المسر للطاقة والتوريدات الھندسیة
عمانج√√√√√شركة كامبريدج الھندسیة

عمانج√√√√√شركة الضفتین النظمة الطاقة
عمانأ√√√√√مؤسسة القبضة التقنیة

الكركج√√√√√المشی للطاقة المتجددة
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عمانج√√√√√شركة المتفائلون النظمة الطاقة البديلة
الزرقاءج√√√√√شركة نورسین للطاقة المتجددة/شركة ابراھیم خلیفة وطاھر عادي 

عمانج√√√√√روب الشمس للطاقة المتجددة
العقبةج√√√√√مؤسسة المستقبل المشرق ألنظمة الطاقة

عمانأ√√√√√شركة احد للمقاوالت االنشائیة
عمانج√√√√√شركة الطاقة الذھبیة للخدمات الھندسیة

اربدج√√√√√شركة المنا لخدمات الطاقة
عمانأ√√√√√شركة العالیات للمقاوالت االنشائیة 

عمانج√√√√√مؤسسة العتیق لحلول الطاقة
عمانج√√√√√باب العامود للھندسة والمقاوالت/شركة صال الحسني ودالل الحسني

عمانج√√√√√شركة الريا الخضراء الدولیة لحلول الطاقة
عمانج√√√√√مؤسسة المحیط المتسع للحلول الھندسیة والطاقة المتجددة

سلطج√√√√√مؤسسة سلین للطاقة
عمانج√√√التكنولوجیا الخضراء العالمیة للطاقة

عمانج√√√√√وھج الشروق ألنظمة الطاقة المتجددة
عمانج√√√√√مصطفى محمد فوا كناكري

عمانأ√√√√√بالیكتريك جلف لیمتد
اربدب√√√√√سیرا لخدمات الطاقة المتجددة والبديلة

اربدج√√√√√مؤسسة احمد عمر فايز عبد القادر/المار لتكنولوجیا الطاقة الشمسیة 
عمانأ√√√√√شركة الجابر للمقاوالت 

عمانج√√√√√جوھرة السماء لحلول الطاقة المتجددة
عمانج√√√√√مؤسسة دبابنة للتعھدات
عمانأ√√√√√الشبكة البديلة للصیانة

عمانج√√√√النصر للطاقة البديلة
لكترونیات لقة للكمبیوتر وا عمانج√√√√√المت
عمانج√√√√√البعد الخامس لتكنولوجیا الطاقة
عمانأ√√√√√شركة میرنا الصناعیة التجارية 

عمانأ√√√√√شركة الكنور اس ايه 
عمانج√√√√√شركة الكروم العربیة للتكییف والتبريد

عمانأ√√√√√شركة العزة للخدمات اللوجستیة والتسويق
عمانج√√√√√الوادي الكبیر لاللكترونیات

الزرقاءأ√√√√√تقنیة میساب للھندسة والتعھدات
اربدج√√√√√مؤسسة شمس بالدي للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√شركة حسین عطیة وأوالده
عمانأ√√√√√المجموع للمقاوالت والكھرومیكانیك 

عمانب√√√√√االلكترون األخضر لحلول الطاقة
ي وشركاه/شركة الديرة للمقاوالت عمانأ√√√√√محمد صبحي أبو را

اربدج√√√√√مؤسسة السنابل للطاقة المتجددة
عمان شارع الحرية دوار الحمايدةج√√√√√مؤسسة جوھرة جبل الحسین للطاقة المتجددة

خاء للطاقة المتجددة عمانج√√√√√مؤسسة ا
جرشج√√√مؤسسة میار للطاقة المتجددة

عمانب√√√√√الجھد االلكترونیة لالجھزة الكھربائیة وااللكترونیة
عمانج√√√√√الكوكبة الخضراء للكھرومیكانیك والطاقة المتجددة

عمانب√√√√√شركة المدينة الذكیة االولى للطاقة
عمانأ√√√√√شمس األردن لحلول الطاقة البديلة
نتاج للطاقة البديلة المفرقب√√√كوكب المري 

عمانأ√√√√√امبیر للطاقة المتجددة
اربدج√√√√√مؤسسة عماد علي محمد وھیبي/مزيج السماء للطاقة المتجددة 

اربدأ√√√√√شركة معاذ باسم احمد القرشي/اوتار للطاقة المتجددة
عمانأ√√√√√مؤسسة جاما للھندسة والمقاوالت

عمانأ√√√√√مؤسسة الريادة الدولیة للكھرباء والطاقة المتجددة
الزرقاءج√√√√√محمد عیاش ألنظمه الطاقة المتجددة

اربدج√√√√√مؤسسة مصطفى عبد المجید أحمد ھزايمة/سیرين ألنظمة الطاقة

ین/الشفق لحلول الطاقة عمانج√√√√√مؤسسة الفھد عبد سالم الرما
نشائیة عمانب√√√√√شركه دي تفلوس للمقاوالت ا
عمانج√√√√√شركة انوار المملكة للتجارة االلكترونیة
عمانأ√√√√√شركه جاما النظمه الطاقه المتجدده

عمانأ√√√√√المتنافسون للطاقة المتجددة
عمانأ√√√√√اينیراي اس بي ايه

البلقاءج√√√√√ مؤسسة بھاء الدين بسام سالم الطالب/العقول الھندسیة للمقاوالت االنشائیة
امیسكا للطاقة المتجددة أيولیكا المحدودة معانأ√√√√√سیمینز 

اربدج√√√√√مؤسسة الذاكرون للطاقة المتجددة
ستشارات والدعم الفني لمشاريع البنیة التحتیة عمانأ√√√√√الشركة العالمیة ل

عمانج√√√√√االلكترون المضيء للطاقة الكھربائیة
عمانج√√√√√الفخار لحلول الطاقة المتجددة

نشاءات العربیة عمانأ√√√√√ا
نشائیة عمانج√√√√√شركة تكوين للمقاوالت ا

الزرقاءج√√√√√مؤسسة عبادة محمد حمدي الشقیرات/حد الطرق التقنیة ألنظمة الطاقة
 أ√√√√√ائتال شركة االنشاءات كريستوفر د كونستانتینیدس اس ايه ھیلیكتور

الزرقاءج√√√√√كن ذكیا للطاقة المتجددة 



27

عمانأ√√√√√مؤسسة سعید عبد اللطیف محمود فودة/مرجاس لتقنیة االنانبیب وتجھیز انظمة المیاه
عمانج√√√مؤسسة محمود خلیل محمود الشطل/بدايات طاقتنا للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√انفیرومینا باور سیستمز
عمانج√√√√مؤسسة األشعة العاكسة ألنظمة الطاقة المتجددة

ك الذھبیة للطاقة المتجددة  المفرقج√√√√√مؤسسة النیا
اربدأ√√√√√شركة توبكابي للمقاوالت

الزرقاءب√√√√√مؤسسة الرعد العمال الطاقة المتجددة
عمانج√√√√√شركة المنطقة الخضراء للطاقة المتجددة ولوحات التحكم

الزرقاءب√√√√√مؤسسة مباشر للطاقة المتجددة
/أصل الطاقة ألنظمة الطاقة المتجددة  یف  سلیم طلفا اربدج√√√√√مؤسسة عصام 

عمانج√√√√الموردون ألنظمة الطاقة المتجددة
اربدأ√√√√√شركة ثامورا للطاقة البديلة

عمانأ√√√√√شركة النبراس ألنظمة الطاقة المتجددة
ا عمانج√√√√√البیئة االمنة لتكنولوجیا النفط وال

ار اينیرجي بارتنر عمانأ√√الكا
اربدج√√√√√مؤسسة سوفانا ألنظمة الطاقة المتجددة

الزرقاءج√√√√√مؤسسة جسور للطاقة المتجددة
عمانأ√√√√√شركة التكییف للمقاوالت االنشائیة
الكركج√√√√√مؤسسة المشھد للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√الشركة األردنیة للتكنولوجیا الھندسیة
عمانأ√√√√√مؤسسة ثائر خلیفات ألنظمة وحلول الطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√شركة سولستیس للطاقة المتجددة 
الطفیلةج√√مؤسسة أنس الفقرا لخدمات الطاقة الشمسیة

عمانج√√√√√مؤسسة جوناء للطاقة المتجددة
عمانب√√√√√شركة القادري للمقاوالت االنشائیة
عمانج√√√√√مؤسسة الطالس للطاقة المتجددة

عمانأ√√√√√شركة بابل للمقاوالت
عمانج√√√√√شركة المتخصصون ألنظمة التحكم

عمانأ√√شركة وارتسیال الخلیج 
الزرقاءج√√√√مؤسسة النقطة الساخنة
اربدب√√العراب للطاقة المتجددة 

اربدج√√√√√مؤسسة الشمس لحلول الطاقة المتجددة
نك لحلول الطاقة المتجددة عمانج√√√√مؤسسة 

عمانج√√√√√شركة سامي السماوي ومحمد العمري/منیرفا للمقاوالت
عمانج√√√√√مؤسسة أشر مروان رجا السواافطه/ سما الكون للطاقة الشمسیة

ھیر وجمال بركات عمانج√√√√√شركة 
عمانج√√√√√شركة دلتا للكھرومیكانیك

جرشج√√√√√شركة الفارس للطاقة المتجددة
الزرقاءج√√√√√مؤسسة البیان ألنظمة الطاقة المتجددة

الكركج√√√√√مؤسسة المقامات للطاقة المتجددة
عمانج√√√√√شركة التطبیقیة للطاقة

اربدج√√√√√شركة يوالند ألنظمة الطاقة
ییر لتوريد وتركیب أنظمة الطاقة المتجددة المفرقج√√√√√سحر الت

الزرقاءج√√√√√االقتصادية الخضراء للطاقة المتجددة/ شركة المعايطة وطعان
المفرقج√√√√√مؤسسة المجال الضوئي العالمي ألنظمة الطاقة

نشائیة قلیمیة للمقاوالت ا اربدأ√√√√√ا
المفرقج√√√√√مؤسسة عمر بني خالد لتوريد والتركیب الطاقة المتجددة

جرشج√√√√√مؤسسة األيون األخضر للطاقة المتجددة
اربدج√√√√√مؤسسة الربط الذكي ألنظمة الطاقة المتجددة

اربدج√√√√√مؤسسة األثیر للطاقة المتجددة
عمانب√√√√√النجار للطاقة المتجددة

ي احمد عبیدات/سطعان لحلول الطاقة البديلة اربدج√√√√√مؤسسة شريف فو
الزرقاءج√√√√√أبو ھالل ألنظمة الطاقة البديلة

اربدج√√√ العناية الفائقة النظمة الطاقة المتجددة
عمانج√√√√√شركة بیال للخدمات الفنیة وأنظمة الطاقة والتحكم

اربدج√√√√√القینوسي للطاقة المتجددة
اربدج√√√√√مؤسسة السعادة للطاقة المتجددة

جرشج√√√√√شركة جرش للطاقة الشمسیة
الزرقاءج√√√√√مؤسسة برج الطاقة ألنظمة الحلول المتجددة
ور لحلول الطاقة المتجددة ج√√√√√مؤسسة ربوع يا

عمانج√√√√√مؤسسة لؤي عبد موسى منصور/ عطاء الشمس للطاقة
عجلونج√√√√√مؤسسة الفصول األربعة للطاقة المتجددة وأنظمة الخاليا الشمسیة

عمانج√√√√√الحسام لحلول الطاقة المتجددة
المفرقج√√√√√مؤسسة الحسبان للطاقة الشمسیة

اربدج√√√√√ارو للطاقة المتجددة
عمانج√√√√√درع الشرق لتجارة األنظمة الذكیة

الرمثاب√√√√√مؤسسة يوسف احمد موسى البشیر/االلوا الذھبیه للطاقه الشمسیه المتجدده  
عمانأ√√√√مؤسسة سائد ھزاع احمد نوفل/سائد نوفل التجاريه  

المفرقج√√√√√مؤسسة أجیاد الشرق لتوريد وتركیب أنظمة الطاقة المتجددة
عمانج√√√√√شركة نور الشمس للطاقه المتجدده

عمانج√√√√√مؤسسة منارة العاصمة للھندسة والطاقة
عمانج√√√√√الشھم للطاقة الشمسیة

ره/مؤسسة اللواء النظمة الطاقه اربدج√√√√√محمد حسني احمد الدوا
عمانج√√√√√شركة ايمن بھجت مفلح بطاينه وشريكه/عماد الدين للمقاوالت الھندسیه

عمانج√√√√شركة المجد للتوريدات الھندسیه
عمانج√√√√√مؤسسة معتز احمد محمود الردايده / الردايده للطاقه المتجدده
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انم للطاقة المتجددة انم/محل احمد  جرشج√√√√√مؤسسة احمد عوني احمد 
ور الشمالي ج√√√√√مؤسسة لی عطا حسین ابدا للطاقة المتجددة ال

ايد لالستشارات والطاقة المتجددة اربدج√√√√√مؤسسة 
عمانأ√√√√√شركة عالم الھندسة للبناء والمقاوالت

براھیم بالل محمد قصراوي أبو علنداج√√√√√مؤسسة المحرك للمعدات الھندسیة/ 
اربدج√√√√√مؤسسة العروبة للطاقة المتجددة

براھیم/ بیئتكم الخضراء للطاقه المتجدده جرشج√√√√√مؤسسة خالد خلدون سعید 
عمانج√√√√√شركة عبر السماء للطاقة المتجددة

عمانج√√√√مؤسسة االنصھار لحلول الطاقة
عمانج√√√√√شركة الترا لالستثمار في مشاريع الطاقه المتجدده

عمانج√√√√√مؤسسة محمد سمیر الخطیب التمیمي ألجھزة الطاقة المتجددة
براھیم محمد العیده/ كوادر النظمة الطاقة المتجددة اربدج√√√√√مؤسسة معتز 

عمان/ طبربورج√√√√√شركة المساعدون لألعمال االستشاريه والخدمات اللوجستیه
عمانج√√√√√مؤسسة بالل اكمیل النظمة الطاقة المتجددة

اربدج√√√√√مؤسسة منار نصر صالح الشقیرات/الريم لتكنولوجیا الطاقة 
ھرة دوار الشمس للطاقة الشمسیة والتكییف والتبريد اربدج√√√√√مؤسسة حسام محمود خالد مقدادي/

عمانج√√√√√شركة محمد علي محیسن وشركاه
اربدج√√√√√مؤسسة الزلزال للطاقة المتجددة

عمانج√√√√√شركة ھشام ابراھیم خلیل وشريكه/مساق للطاقة البديلة
عمانأ√√√شركة المستقبل لتطوير مشاريع الطاقه

عمانأ√√√√√شركة عیسى حدادين وشركاه
عمانج√√√√√شركة جراسیا للطاقه المتجدده
اربدج√√√√√فراس العمري للطاقة المتجددة

عمانج√√√√√مؤسسة محمد سلیمان رفیق النشواتي / شمس عمان لحلول الطاقه
اربدج√√√√√مؤسسة مثنى حسین محمد القرعان / انسیاب للطاقه

عمان/ تالع العليج√√√√شركة محمد العیدي واوالده
عمان/ خلداج√√√√√مؤسسة سبیلنا لتكنولوجیا الطاقة الشمسیة

ج√√√نون للطاقة المتجددة
ج√√√√√مؤسسة شروق الشمس للطاقة المتجددة
عمان الرابیةأ√√√√√شركة ستیرلن اند ويلسون سوالر لیمتد

عمان ناعورج√√√√√مؤسسة الظاھر النظمة الطاقة الشمسیة
عمانج√√√√√مؤسسة روابي الضاحیة النظمة الطاقة المتجددة

عمان / المدينة المنورةج√√√√√شركة نظام أبو فارس وشريكه/نظام أبو فارس للمقاوالت الھندسیة


