
 األردنية القياسية المواصفة متطلبات اجتازت التي الكسارات مواقع أسماء تبين التالية لقائمةا
 تشرين شھر خالل) الخرسانة نتاجاألردنيةإل القياسية المواصفات) (٢٠١٦:٢٠٦٥ (رقم
  :٢٠١٧ األول

  

  : الخشن الركام. ١

   اربد محافظة. ١
 نوع العينة  المحافظة  تقييم العينة الرقم اسم الموقع

١.  
 كسارة عيسى الرجوب اربد ركام خشن

مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٢.  

 كسارة حسام عثمان محمد الوشاحي اربد ركام خشن
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٣.  

 كسارة ابناء سالم الرمحي اربد ركام خشن
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٤.  

 كسارة ياسر عبدهللا الرجوب اربد ركام خشن
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٥.  

 اربد/ كسارة الطيار  اربد ركام خشن
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
  

 البلقاء محافظة. ٢

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم
١.  

 الكرامة / كسارة ابوداري  البلقاء ركام خشن
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٢.  

 الرامة/ الشركة المتميزة للتعدين  البلقاء ركام خشن
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
كسارة امجد حسن عبد الوھاب   .٣

 البلقاء ركام خشن الخطيب
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
الشركة المتطورة للكسارات المناصير   .٤

 البلقاء ركام خشن الرامة/ 
مطابقة الشتراطات 
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
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   العاصمة محافظة. ٣

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

مؤسسة كسارات محمد سامي    .١
 عمان ركام خشن عمان وادي العش/الزينات

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٢.   

 شركة الشرق للكسارات عمان ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
/ كسارة نضال عمر حسن الحطاب    .٣

 عمان ركام خشن وادي القطار
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
  

  الزرقاء محافظة. ٤

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

/ شركة احمد السكافي للمقاوالت    .١
 الزرقاء ركام خشن الضليل

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
الشركة المتطورة للكسارات المناصير    .٢

 الزرقاء ركام خشن لحالبات/ 
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
/ كسارة اسماعيل علي السعودي    .٣

 الزرقاء ركام خشن الحالبات
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
  

 

  المفرق محافظة.  ٥

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

١.   
 المفرق/ كسارة السعد  المفرق ركام خشن

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
كسارة ابناء محمود عقل الدويري    .٢

 المفرق ركام خشن )فؤاد واياد(
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٣.   

 المفرق/ كسارة الصادق  المفرق ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
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  مادبا محافظة. ٦

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

١.   
 كسارة جريس عيسى ابو جريس مادبا ركام خشن

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
 

  الكرك محافظة. ٧

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

١.   
 كسارة شحدة الفقير الكرك ركام خشن

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
كسارة سليمان سليم عواد جبريل    .٢

 الكرك ركام خشن البوشي
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٣.   

 كسارة حماد الطراونة الكرك ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
/ كسارة عبد الحميد فرحان الجراجرة    .٤

 الكرك ركام خشن الكرك
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
/ كسارة تركي عبد المجيد الجعفري    .٥

 الكرك ركام خشن الكرك
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
 

 

 

  الطفيلة محافظة. ٨

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

 
 كسارة حابس احمد زيدان الزيدانيين الطفيلة ركام خشن  .١

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
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  معان محافظة. ٩

 نوع العينة  المحافظة  اسم الموقع  تقييم العينة الرقم

١.   
 معان/ كسارة ابراھيم الحناقطة  معان ركام خشن

مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٢.   

 شركة المزار للمقاوالت معان ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٣.   

 كسارة خليل رسمي ابو رخية معان ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٤.   

 معان/ كسارة النوافلة  معان ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٥.   

 معان/ كسارة الحمادين  معان ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
٦.   

 معان/ كسارة الفناطسة  معان ركام خشن
مطابقة الشتراطات
المواصفة القياسية 

 األردنية إلنتاج الخرسانة
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 القياسية المواصفة متطلبات اجتازت التي الحجر مقالع مواقع أسماء تبين التالية القائمة
 شھر خالل) الخصائصالقياسيةلحجرالبناءالجيريالمقصوصبأبعاد) (٢٠١٦:٨٥١ (رقم األردنية
  :٢٠١٧ األول تشرين

  

  الحجر مقالع. ٢
  

  معان محافظة. ١
 صنف الحجر الرقم اسم الموقع المحافظة نوع العينة

 ب معان/ كسارة الفناطسة  معان حجر  .١

  

  

 المواصفات متطلبات اجتازت التي الخرسانية الخالطات مواقع أسماء تبين التالية القائمة
  :٢٠١٧ األول تشرين شھر خالل للمباني العامة الفنية

  الخرسانية الخالطات.  ٣

   اربد. ١  

 تقييم العينة رقم العينة اسم الموقع المحافظة نوع العينة

 مكعباتخرسانية  .١ الشركة المتقدمة للباطون   اربد
مطابقة للمواصفات الفنية

 العامة للمباني

الشركة االردنية الحديثة للباطون  
 مكعباتخرسانية  .٢ الجاھز  اربد

مطابقة للمواصفات الفنية
 العامة للمباني

  العاصمة. ٢  

 تقييم العينة رقم العينة اسم الموقع المحافظة نوع العينة

 عمان شركة نقل للھندسة والتعھدات  .١  مكعباتخرسانية
مطابقة للمواصفات الفنية

 العامة للمباني

 مكعباتخرسانية   .٢  الشركةاالردنيةالحديثةللباطونالجاھز
 عمان

مطابقة للمواصفات الفنية
 العامة للمباني

  .٣ شركة القدس للصناعات الخرسانية  مكعباتخرسانية
 عمان

مطابقة للمواصفات الفنية
 العامة للمباني

 مكعباتخرسانية  عمان مطابقة للمواصفات الفنية  .٤  شركةالباطونالجاھزوالتوريداتاالنشائية
 العامة للمباني

 مكعباتخرسانية  عمان مطابقة للمواصفات الفنية  .٥  شركةعمانللباطونالجاھز
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 تقييم العينة نوع العينة المحافظة اسم الموقع رقم العينة

  

  

  الزرقاء. ٣  

 تقييم العينة نوع العينة المحافظة اسم الموقع رقم العينة

مؤسسة ھاشم الزھيري للباطون   .١
 الجاھز

مطابقة للمواصفات الفنية  مكعباتخرسانية الزرقاء
 العامة للمباني

  

 

 


