
الموقع االلكتروني البريد االلكترونيطبيعة العمل و المنتجات اسم الشركة االردنيةالقطاع#

1

شركة التنقيب للصناعات االنشائيةانشائً

الواح جرانٌت/ الواح وكسر وبودرة رخام

كتل رخام/ مفصل_جرانٌت مصنع 

كتل غرانٌت

info@atanqeeb.comwww.atanqeeb.com

2

صناعة علب و كاسات بالستكشركة االفق للصناعات البالستيكيةبالستٌكً

info@horizonplastic.com http://www.horizonplastic.com/ 

3

الصناعات البالستٌكٌه والمطاطٌةشركة مصنع ستار بالستيك االردنيبالستٌكً

info@taweelholdings.com www.taweelholdings.com

4

شركة كرٌستال النظمة التغلٌفبالستٌكً

كٌاس بولىاٌثٌلٌن شرائح من المطاط

روالت بالستٌكٌة مصنوعة من البولً اٌثلٌن

info@crystal-pack.comwww.crystal-pack.comادوات منزلٌة بالستٌكٌه

5

شركة الحسام للصناعات البالستيكية المحدودةبالستٌكً

سولٌفان برابٌش بالستٌكٌه_رقائق من االلمنٌوم 

اطباق بولٌسترٌن للبٌض اكٌاس بالستٌكٌه

مصاص_عٌدان بالستٌكٌة 
husamco@orange.jo

www.alhussampack.com

6

بالستٌكً
شركة فورموزا / شركة بالستيك الشرق  

شركة البحار للبالستيك/ لصناعة البالستيك 

تجارة 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

 0pc@nets.com.joال ٌوجد

7

مطلوعات على جمٌع المغلفات و تجهٌز ستاند و طباعة اعالناتمطابع استراتعبئة

info@astra.jo www.astra.jo 

8

الشركة الوطنٌة للصناعات المكتبٌةتعبئة
Stationery Boxes & PackagingDiariesRealLeather

omarabdeen@master.johttp://www.master.jo/

9

مصنع مواد  التعبئة و التغلٌفتعبئة

Rbarbaryan@nuqulgroup.comwww.picjordan.com

10

شركة اسمنت الشمالٌةتعدٌنً

الركام  (االسمنت)ومواد البناء  (مواد اساسٌة والمنتجات الصناعٌة )صناعات تحوٌلٌة 

( تعدٌن المعادن الغٌر فلزٌة) التعدٌن والمعادن                             (والخرسانة

info@njcco.net www.njcco.net.استخراج االحجار
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11

انتاج االسمنت والباطونشركة الفارج االسمنت االردنٌةتعدٌنً

http://www.lafarge.com.jo/

12

شركة اثمار للتزوٌدتموٌنً

 (عدس وفاصولٌاء بٌضاء وبرغل)بقولٌات/ رب البندورة/ العسل والتونا والسٌردٌن

سكر ابٌض / منظفات مثل ملمع الزجاج / طعام للقطط والكالب / مفرزات بازٌالء 

ال يوجد /http://www.alqawafel.com.عصٌر لالطفال/

13

العمٌد للصناعات الغذائٌةتموٌنً
صناعات : منتجاتها بن محمص ومطحون                                  القطاع الصناعً 

تموٌنٌة وغدائٌة وزراعٌة والثروة الحٌوانٌة
http://www.alameedcoffee.com/http://www.alameedcoffee.com/

14

زلوم- شركة الصناعات الدولٌةتموٌنً

معلبات حمص وفول )االغدٌة المعلبة/معجون الطماطم/ منتجاتها بسكوٌت مارشملو

( تعبئة وتغلٌف تصنٌع عبوات معدنٌة وبالستٌكٌة) المواد التً تقوم بتصنٌعها  (وفاصولٌاء

(النفط والطاقة الدارة المشارٌع )سلع استهالكٌة انتاج مواد غدائٌة مثل صلصلة البندورة 

impex@zalloumgroup.com www.zalloumgroup.com 

15

الشوكوالته/كنافه وحلوٌات شرقٌه مشكله/سكاكر _ حلوٌات سكرٌه شركة اللذٌذة لالستثمارتموٌنً

info@allazeeza.com.jowww.allazeeza.com.jo

16

عرٌن للصناعات الكٌماوٌةتموٌنً

منظف للعباٌات السوداء / جل للشعر/ مقشر للبشرة / منتجات العناٌة بالشعر والبشرة 

 ملمع كوشوك Ribax)منجات للعناٌة بالسٌارة / جل حالقة/larixللحفاظ على لونها 

info@areen-jo.com http://areen-jo.comومنظف الجلد وملمع الجلد معطر للسٌارة

17

بن محمص ومطحون خدمات التغلٌف والمكسراتمحمص احمد السكافًتموٌنً

AHMAD.SKAFI@YAHOO.COM 

18

Chocolates & Wafersمصنع فرح للشوكالتةتموٌنً

info@alfarah.jo http://www.alfarah.jo

19

دوناتس/ خبز داٌت / خبز (بارادٌس)شركة مخابز الجنة تموٌنً

20

عالم الحبوب والمكسراتشركة ابو عودة اخوانتموٌنً

info@abuodehbros.com http://www.abuodehbros.com

21

خدمات التنجٌد/أعمال النجارة والدٌكور شركة رمزي ورامز محمد المٌتانًتموٌنً

ramezmetany@hotmail.com 

22

التبغ، المعسل ،السجائر ومستلزماتهاشركة الشرق االوسط لالدخنةتموٌنً

metco@albazazgroup.com www.metco-tobacco.com 

23

.انتاج الحالوة والطحٌنة عالٌة الجودةشركة بهاء الدٌن البستنجً وشركاهتموٌنً

info@albustanjico.com https://www.albustanjico.com 
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24

تموٌنً
شركة الكبوس للتجاره والصناعه 

واالستثمار

/ الشمع ومواد التجمٌل / االدوات المنزلٌة واالثاث/ البالستٌك / البفك / البن / الشاي

االكٌاس البالستٌكٌة
trading@alkbousgroup.com commercial@alkbousgroup.com 

25

بقالوة/كنافة البورمة/ حلوٌات شركة سالً للتسوٌق/ حلوٌات نفٌسة تموٌنً

candy stores in amman /حلويات نفيسة فيس بوك

26

صحة التوقٌع/ التسجٌل واالشتراك / اصدار الكفاالتغرفة صناعة عمانجهة منظمة

aci@aci.org.jo http://www.aci.org.jo/ 

27

مؤسسة التمٌمً للمعارضجهة منظمة
تصمٌم و تنفٌذ الدٌكورات و التصامٌم - تنظٌم و ادارة المعارض المحلٌة و الدولٌة 

حداث الهامةالاقامة المؤتمرات و ا- الخاصة بالمعارض 
tamimiexpo@yahoo.com www.tamimieexpo.com 

28

شركة نهر االردن للصناعات  الدوائٌةعالجً
/ مطهرات / مستحضرات تجمٌل / ادوٌة بشرٌة / ادوٌة بٌطرٌة / مواد كحولٌة للتعقٌم 

.مستهلكات بالستٌكٌة
admin@jorever.com ال يوجد

29

الشركة االردنٌة النمساوٌة للكٌماوٌاتكٌماوي
مواد عازلة للرطوبة بولً فنٌل اسٌتات محالٌل الراتنجات ستاٌرٌن / غراء/مواد الصقة

.اكرٌلٌك
http://www.jacpolymers.com/ 

30

كٌماوي
شركة الجدٌدة للكٌماوٌات الصناعٌة 

والتجارٌة
ورق/ طعام / بالستٌك / مواد الصقة

g-chem@nets.com.jo ال يوجد

31

شركة السهول الخضراء للزٌوتكٌماوي
معصرة للبذور النتاج الزٌوت )صابونة مدوبة/ طحٌنة +زٌوت طبٌعٌة وزٌوت للشعر 

.(على البارد
info@greenfieldsjo.com www.greenfieldsjo.com 

32

منتجات العناٌة/بلسم / حمام زٌت/شامبو للشعر / قناع الوجه / كرٌم سنفرة الوجه و الجسمشركة جمال الفقٌه وشركاهكٌماوي

info@seheraljamal.com http://www.seheraljamal.com 

33

.المواد الكٌمٌائٌة )والمواد الخام التجارٌة  (االسمدة )منتجاتها مؤسسة العابد لالسمدة الكٌماوٌةكٌماوي

abfert@gmail.com https://www.facebook.com/Al-Abed-for-Chemicals-Fertilizer

34

موكٌت+ سجاد شركة دلتا لصناعة السجاد والموكٌتمحٌكات

deltacarpets@yahoo.com www.deltacarpets.com

35

محٌكات
مصنع القدس للصناعات القطنٌة 

والمنسزجات

لحف ومخدات / الستائر / ستائر ورفارف االسرة / بشاكٌر/ منسوجات وتضم قطن طبً

.بطانٌات وحرامات/ واكٌاس نوم 
info@jitangroup.com WWW.JITANGROUP.COM

36

شركة السماح لصناعة الجواربمحٌكات
مالبس / خدمات صنع وحٌاكة االلبسة / جوارب نسائٌة وبناتٌة / جوارب رجالٌة ووالدٌة 

.مالبس داخلٌة للسٌدات والبنات ترٌكو/ داخلٌة لالوالد والرجال ترٌكو 
alsamah@alsamah.com ال يوجد

37

مجموعة أبو حلتم لالستثماراتهندسً
رادٌو /ثالجات عرض / فرٌزرات/ تلفزٌونات/ غساالت / ثالجات / مكانس كهربائٌة 

.وحدات تكٌٌف الهواء/ومسجل 
generald@go.com.jowww.generaldeluxe.com 
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38

(ألخ...حدٌد، الفوالذ، المواسٌر ، البروفٌالت،المسامٌر،)المنتجات المعدنٌة الشركة العامة لصناعة الحدٌد التخصصًهندسً

gassco@gass-co.com gassco-co.com  

39

هندسً
الشركة العربٌة األوروبٌة للصناعات 

الهندسٌة
ـ مضاغط من األنواع المستعملة فى آالت ومعدات وأجهزة التبرٌد

info@brccompressors.com www.brccompressors.com 

40

هندسً
الشركة الوطنٌة لصناعة الكوابل و 

االسالك الكهربائٌة
.ومصنعون االسالك والكابالت/مواد اساسٌة ومنتجات صناعٌة 

info@cableco.com.jo www.cableco.com.jo 

41

تركٌب وصٌانة المصاعد وادراج كهربائٌةالمثلث لصناعة وتركٌب المصاعدهندسً

earopean_est@hotmail.com ال يوجد

42

هندسً
المؤسسة األردنٌة للتورٌدات الطبٌة 

والعلمٌة

مؤسسة مازن فطاٌر الصناعٌة تصنٌع اثاث طبً للمستشفٌات ومستلزمات طبٌة بالستٌكٌة 

مثل عبوات الدواء واثاث عٌادات لالطباء
mfatayer@net.com.joال يوجد

43

شركة أبناء رٌاض الحدادهندسً

مصنع طابات الحدائق ال ٌتغٌر لونها بعوامل / استٌراد وتصدٌر االدوات الكهربائٌة

اكسسورات /تب الصق/مرواح شفط/قاتلة الحشرات/سبوتات/Ledلمبات /الطقس

 info@rozajo.com http://www.rozajo.comصوبات/لواصق عازلة لالسالك/كهربائٌة

44

هندسً
شركة اهل الخبرة لمعدات الطوبار 

والسقاٌل
تخصص تجارة سقالت والطوبار

ال يوجدال يوجد

45

هندسً
شركة مصفاة البترول االردنٌة المساهمة 

المحدودة
.المنتجات الخاصة/ الزٌوت المعدنٌة / الوقود/ االسفلت

Addewan@Jopetrol.com.jo http://www.jopetrol.com.jo/ 

46

االثاث المكتبً/ (خزنات)القاصات/انظمة التخزٌن شركة مصنع االٌوبً للمفروشات المعدنٌةهندسً

sales@ayoubi.com http://www.ayoubi.com/  

47

هندسً
الشركة االردنٌة لصناعة وطباعة 

الصفٌح والعبوات المعدنٌة
عبوات تنكٌة

OMAR@JORDANTIN PLATE.COM WWW.JORDANTINPLATE .COM

48

شركة الملصقات الرقمٌةورقٌة

Pre-Cut Label /   Shrink Sleeves /  Self-Adhesive Label                                                     

                                       

Flexible Packaging

info@digitallabels.net  http://www.digitallabels.net/ 

49

مؤسسة الموسم للتجارة والصناعة
/ مسحوق الكاسترد/ الباكنج باودر+ مسحوق الفانٌال / اكٌاس +تعبئة/مسحوق الشراب

.ومسحوق الكرٌمة الجاهزة/ مسحوق خلٌط الكٌك / مسحوق الكرٌم كرامٌل
info@barada-jo.com ال يوجد

50

شركة كرٌستال لصناعة المنتجات 

البالستٌكٌة الحدٌثة

سدادات وكبسوالت وغٌرها من أصناف ; من لدائن, أصناف لنقل أو تعبئة البضائع

خدمات التغلٌف و التجلٌد طباعة علب كرتون و اكٌاس اكٌاس /من لدائن , اإلغالق

 info@crystal.jo www.crystal.jo.بالستٌكٌه

51

شركة رٌمٌنً للصناعة والتجارة
صنادٌق واباجورات / الواح وصفائح المنٌوم / ابواب وشبابٌك خشبٌة / مطابخ خشبٌة 

.خشبٌة
ال يوجد
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52

(ألخ...دهانات، أبواب وشبابٌك،أدوات صحٌة،قواطع،)مواد ومستلزمات تشطٌب البناء الشركة المركزٌة لصناعة المواد االنشائٌة

ccm@orange.jo  www.cgroup-jo.com  

53

شركة االصالة للصناعات الخشبٌة 

واالثاث المنزلً
اثاث خشبً للمكاتب/ ابواب وشباٌبٌك خشبٌة / غرف نوم خشبٌة / مقاعد خشبٌة 

m-account@hotmail.com info@alassalagroup.com 

54

شركة المعاصرون لصناعة الخزانات 

البالستٌكٌة

صناعة الخزانات / اسمنت الروٌال االبٌض/ اسمنت المناصٌر / اسمنت الشمالٌة 

اخلشاب الطوبار الروسً/ البالستٌكٌة
 info@almoasron.com  http://www.almoasron.com

55

 شركة الصفا لصناعة العبوات البالستٌكٌة

البالستٌك والتً   تستخــدم الصفا احــدث اآلالت والماكٌنات فً مجال تصنٌع وتشكٌل

تستخدم فٌما بعد النتاج العبوات واالكواب عالٌة الجــودة  ذات االستخدامات المتعددة 

 /info@alsafaco.comhttp://www.alsafaco.com.سواًء المواد الغذائٌة او االخــرى

56

شركة الخلٌج العالمٌة لصناعة مواد 

التغلٌف
روالت تغلٌف/ مواد تغلٌف ونقل البضائع من بولسترٌن 

info@gulf-pakaging.comwww.gulf-packaging.com

57

شركة الخلٌج الغذائٌة
منتجات / مربى بالعسل/ ماٌونٌز / معجون طماطم / كاتشب طماطم/ صلصلة / المربى 

سائلة
aiman@gulf-food.comhttp://www.gulf-food.com/ 

58

info@aiobian-beauty.com :منتجات البحر المٌتالف باء للتجمٌل

http://aiobian-beauty.com/

59

info@amazingtobacco.com انتاج المعسلشركة المزاج العالً

http://amazingtobacco.com/

60

بالستٌكشركة االهرام للبالستٌك

http://www.ahramplastic.com/ar/
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