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 بٌانات التواصل مع الجهات االستشارٌة

 الرلم
الجهة  اسم

 االستشارٌة
 رلم الفاكس رلم الهاتف العنوان البرٌد اإللكترونً

1.  

مإسسة الجمان الستشارات 
 االعمال االدارٌة

lubna@sarhgroups.com 
 لبنى الكاٌد

عمان جبل الحسٌن شارع 
 8تٌسٌر ظبٌان عمارة رلم 

38:6987070 
065661562 

065661562 
 

2.  

أكادٌمٌة المسرب االمن 
 لالستشارات والتدرٌب

info.safelane@gmail.com 
 خضر محافظة

مجمع  -اربد دوار المبة
 الطعانً

38::6:8:99 333 

3.  

شركة مارسٌلٌا لتكنولوجٌا 
 المعلومات

SkyTech 

info@e-skytech.com 
 

 ، بشرى أتاسً الكفوففادي 

شارع مكة ، مجمع الحرانه 
)الحسٌنً سابماً( رلم 

،  102،مكتب رلم 152
 الطابك األول

065531200 655312803 

4.  

اكادٌمٌة االنماذ للسالمة 
 والصحة المهنٌة

jo.com-ibrahimabutabnjah@raosh 
 ابراهٌم ابوطبنجه

 378668966 38:8787878 اربد مجمع عمان الجدٌد

5.  

 dina@vtechbd.com االفتراضٌة لتطوٌر األعمال
 آٌه علً

aya@vtechbd.com 

شارع الملكة رانٌا ، مبنى 
 ، الطابك الثانً 110رلم 

065162240 
 EXT :77 

065162247 

6.  

الجمعٌة االردنٌة لمصدري 
 والفواكهومنتجً الخضار 

jepa@jepa.org.jo 
 باسم الناعوري

شارع -الشمٌسانً  -عمان 
 18ٌوسف بن تاشفٌن عمارة 

3767::708 3767::703 

7.  

شركة شجرة البان 
 لالستشارات الصٌدالنٌة

m.t@paphco.com 
 د.دمحم التل

بنت الرابٌة  شارع زبٌدة 
 أ8رة عماجعفر 

38::367773 38::367773 

8.  

شركة الجواب االلكترونً 
 Emailللحلول البرمجٌة 

Solutions 

info@es.jo 
 اروى طالل

 376799773 3896767333 الشمٌسانً

9.  

ركاز لالستشارات شركة 
والتدرٌب والتطوٌر 

االبتكاري)انوفٌشن كلتشر 
 لمتد سابماً(

consulting.com-ruba@rikaz 
 احمد ربا

consulting.com-projects@rikaz 
 دٌما الرفاٌعة

شارع وصفً التل ، مجمع 
، مكتب 66الباسم،مبنى رلم 

 102رلم 

376776603 --- 

mailto:lubna@sarhgroups.com
mailto:lubna@sarhgroups.com
mailto:info.safelane@gmail.com
mailto:info.safelane@gmail.com
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mailto:ibrahimabutabnjah@raosh-jo.com
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mailto:dina@vtechbd.com
mailto:jepa@jepa.org.jo
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10.  

شركة السٌار للحلول 
المتطورة و االعمال 

 التجارٌة

hana@uabsco.com , nedal@uabsco.com, 
d.hammad@uabsco.com 

 هناء الخٌاط ، نضال جابر

/شارع الوكاالت حً 20
الصوٌفٌة / منطمة وادي 

 السٌر

:77888333838 ,
:7788833389: ,
:77888333877 

376977807 

11.  

العلماء العرب لالستشارات 
 والتدرٌب

contact@mashalgroup.org 
 دمحم صبري أبو لطٌش

عمارة  -شارع الملكة رانٌا 
 ابو الحاج التجاري

38:733088: 38880:7::8 

12.  

الخبراء العرب فً الهندسة 
 تٌم انترناشونال -واإلدارة 

maqbouleh@team.com.jo, 
team@team.com.jo 

 ممبوله حموده

شارع  -عمان دوار الواحة 
 -عبدهللا العزب /حً البركة 

مجمع النادي الفٌصلً 37
 301الطابك الثالث مكتب 

38:6600990  
376766793 

376766078 

13.  

-المجموعة الدولٌة للتدرٌب 
international 

group for training 

o.alhalbouni@igitgroup.org 
 عال الحلبونً

مجمع  -الدوار السابع 
الطابك  –المجموعة الدولٌة 

 الثالث

376670667 376670668 

14.  

 pr.socialmedia@johotels.org جمعٌة الفنادق االردنٌة
 مٌس الكردي

شارع جودت -جبل عمان
 مجمع عمون-شعشاعه

376788888 3767887:7 

15.  

شركة زهرة المدائن إلدارة 
 IBTECARاالبتكار 

info@ibtecar.me 
 جمٌل الخطٌب

حسٌن لألعمال الملن مجمع 
- Grow Building – 

 23مبنى 

3896778370 --- 

16.  

شركة األوائل ألنظمة 
 الحاسبات

m.ansari@awaeljo.com 
 اهاب عوض، د.دمحم االنصاري

مجمع  -ام السماق  -عمان 
 األوائل بالزا

376679338 376679386 

17.  

شركة العطاء البشري 
 لالستشارات اإلدارٌة

hjadallah@humancapital.jo 
 لبنى نجداوي، م.حسن جادهللا

شارع عتبه بن غزوان -خلدا
 26، رلم 

376686779 376687976 

18.  

شركة أسوار عكا 
 اإلدارٌة لالستشارات

info@aacmena.com 
ndiab@aacmena.com,   نور ذٌاب 

شارع الملكة رانٌا، مجمع 
 توفٌك

38:6:68777 No fax 

19.  

شركة المتفانون لصناعة 
 البرمجٌات

soft.com-Zakaria.ai@protech 
 شاهر محفوظرانٌة زكرٌا عبدالمادر ، 

شارع وصفً التل  -عمان 
 301مكتب  129عمارة 

37668:669 37667:669 

20.  

شركة وسم للتسوٌك 
 اإلعالمً

 
 

shaden@alocloud.com 
 هند خلٌفات ، شادن مطرٌه

 --- 8738:3::8 حسٌن لألعمالالملن مجمع 

mailto:d.hammad@uabsco.com
mailto:contact@mashalgroup.org
mailto:contact@mashalgroup.org
mailto:team@team.com.jo
mailto:o.alhalbouni@igitgroup.org
mailto:o.alhalbouni@igitgroup.org
mailto:pr.socialmedia@johotels.org
mailto:pr.socialmedia@johotels.org
mailto:info@ibtecar.me
mailto:info@ibtecar.me
mailto:m.ansari@awaeljo.com
mailto:m.ansari@awaeljo.com
mailto:hjadallah@humancapital.jo
mailto:hjadallah@humancapital.jo
mailto:info@aacmena.com
mailto:info@aacmena.com
mailto:ndiab@aacmena.com
mailto:ndiab@aacmena.com
mailto:Zakaria.ai@protech-soft.com
mailto:Zakaria.ai@protech-soft.com
mailto:shaden@alocloud.com
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21.  

مإسسة المتحدثة 
 والتدرٌبلالستشارات 

GM@utconsultation.com 
 دمحم عمرانم.

مجمع ابو  –شارع الجامعة
الطابك  -الحاج التجاري

 301مكتب رلم -الثالث

376873:83 --- 

22.  

شركة أبو غزالة وشركاه 
 لالستشارات

consultants.com-iabunaffa@tag 
 عبدهللا دودٌن،  إبراهٌم أبو نفاع

شارع عبدالرحٌم  -الشمٌسانً
 46الواكد بناٌه رلم 

376833:33- 
38:697:8:8 

376833:38 

23.  

شركة سما للمعاٌرة و 
 التؤهٌل

lm@samacm.com 
 افنان

مرج الحمام ،دوار الدلة ، 
مجمع موسى ، الطابك 

 الثالث

376886887 376808767 

24.  

شركة الثمة التفاعلٌة للتمنٌة 
- (Method Corp)  

Training@methodcorp.com 
 عبدالرحمن العسٌلً

مجمع  -شارع الملكة رانٌا 
الطابك  -أبو الحاج التجاري 

 8رلم 

768609370 376876777 

25.  

شركة وادي السٌلٌكون 
 للحلول االلكترونٌة

info@esolutionsv.com 
 عبدالخالك فائك العشً

جبل عمان الدوار الثالث 
شارع االمٌر دمحم عمارة 

 ب الطابك الثان266ً

7788738 7788778  

ext. 1152 

26.  

 p@jodates.org - info@jodates.org جمعٌة التمور األردنٌة
 ذا اظاهر الشوبكًش

شارع  -الصوٌفٌة  -عمان 
 -مجمع الزٌتونة أ  -بارٌس 

 204الطابك الثانً مكتب 

376960007 - 

3886960007 

376960007 

27.  

شركة عصام المالزم و 
 شرٌكه

الرإٌة الواضحة للتدرٌب )

 واالستشارات(

info@clearvisionjo.com 
 عصام المالزم

شارع  -( 2مجمع الباسم )
 عمان -منورة المدٌنة ال

38:7763633 --- 

28.  

شركة 
PROCESS&SMITH 

learning@processandsmith.com 
 امانً الحمصً

خلف -الرونك-الدوار السابع
 السٌفوي

38:8690777 --- 

29.  

وتمنٌة  أتمتهشركة 
 (ITACالمعلومات )

info@itacsoft.com 
 رهام بطارسه

شارع وصفً  –الجاردنز 
مبنى –مجمع السعادة  -التل
 الطابك الثانً – 21رلم 

376606736 376606937 

30.  

شركة راس الخٌمة لحلول 
 ABSاالعمال 

 

rabualnadi@e2abs.com 

 رند أبو النادي
شارع سلٌمان  –ام اذٌنه 
 حدٌدي

065928450 
 

7755559933 

065928450 

31.  

 شركة لمصٌه وجوعانه
Better Business 

info@betterbusiness.com.jo 
 أمانً العودات

الدوار السابع ، شارع 
 عٌسى نوري

376988888 --- 

mailto:GM@utconsultation.com
mailto:GM@utconsultation.com
mailto:iabunaffa@tag-consultants.com
mailto:iabunaffa@tag-consultants.com
mailto:lm@samacm.com
mailto:lm@samacm.com
mailto:Training@methodcorp.com
mailto:Training@methodcorp.com
mailto:info@esolutionsv.com
mailto:info@esolutionsv.com
mailto:p@jodates.org
mailto:info@clearvisionjo.com
mailto:info@clearvisionjo.com
mailto:learning@processandsmith.com
mailto:learning@processandsmith.com
mailto:info@itacsoft.com
mailto:info@itacsoft.com
mailto:rabualnadi@e2abs.com
mailto:rabualnadi@e2abs.com
mailto:info@betterbusiness.com.jo
mailto:info@betterbusiness.com.jo
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32.  

بٌت الحوكمة األردنً شركة 
 للتدرٌب

info@jiod.org 
 ربا المصري

شارع ابن  -الدوار السابع 
مجمع السٌالوي رلم  -مضاء 

مكتب  -الطابك الرابع  - 2
401 

376977779 376967779 

33.  

 khalid@dajaniconsulting.com لالستشاراتدجانً شركة 
 خالد دجانً

شارع وادي صمرة  106
 مجمع ستً بالزا الطابك الثانً

38:6678703 778786706 

34.  

شركة خلٌل سلمان و علً 
 الجبٌري

 شبكة الكمبٌوتر الشخصً

muhamet@walleterp.com 
 دمحم الجبٌري

عمان، العبدلً، مجمع 
 222عماركو رلم 

377337799 --- 

35.  

 شركة دهٌمش وحرب
)الحساب األبٌض للحلول 

 البرمجٌة (

account.com-info@white 
 طارق الدهٌمش

مبنى  -ش. الرازي  -العبدلً
96 

شارع  –الزرلاء الجدٌدة 
 ممابل بنن االتحاد – 36

566290137 
38:7888788 

 طارق
38:8869737 

 اسماعيل

569142937 

36.  

شركة الشرق االوسط 
وشمال افرٌمٌا لتطوٌر 

 البرامج الرٌادٌة

BD@impactmena.com 
 الطوٌلحنان 

مجمع الملن حسٌن لألعمال، بناٌة 
 عمان -، الطابك األرضً 7

0790218821 --- 

37.  

المٌسان لتنمٌة شركة 
 الموارد البشرٌة

hello@beproconsult.com 
 ولٌد حسٌن مبارن

شارع ابن عساكر،  11
 اللوٌبدة

37677338: --- 

38.  

المرى للتوظٌف شركة ام 
 والتدرٌب واالستشارات

info@ommalqura.com 
 صفاء العدوان

 

اشارات الدورٌات الخارجٌة 
مجمع كركاس سنتر مكتب 

217 

38:7677708 --- 

39.  

شركة الحلول العمودٌة 
 الستشارات و الكمبٌوترل

solutions.com-sales1@ver 
 فارس فلٌفل

 

 --- 3888777999 الرابٌة ، شارع صٌمٌلٌه

40.  

ٌوكالٌبتوس مإسسة 
 العالمٌة الستشارات الجودة

-gm@inteqinteqgroup.info@gmail.com , 
group.com 
 7027820870تسنٌم العبوشً، 

عمان، الجبيهة، شارع 
، 59ياجوز، مجمع األخوة 

 .905مكتب 

376068687 --- 

 607937706 607907706خلف  -شارع موسى المطب  group.com-info@gi مجموعة المجرة الدولٌة  .41

mailto:info@jiod.org
mailto:info@jiod.org
mailto:khalid@dajaniconsulting.com
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mailto:muhamet@walleterp.com
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mailto:info@white-account.com
mailto:BD@impactmena.com
mailto:BD@impactmena.com
mailto:hello@beproconsult.com
mailto:hello@beproconsult.com
mailto:info@ommalqura.com
mailto:info@ommalqura.com
mailto:sales1@ver-solutions.com
mailto:sales1@ver-solutions.com
mailto:gm@inteq-group.com
mailto:gm@inteq-group.com
mailto:info@gi-group.com
mailto:info@gi-group.com


Page 8 of 39 
 

 -مستشفى االسراء صوٌلح  محمود ٌحٌى عٌشان
 عمان

42.  

الحلول المٌاسٌة شركة 
 المتكاملة

iss@iss.com.jo 
 أحمد برهم

شارع  -تالع العلً  -عمان 
 عبدهللا العزب

376680698 376680690 

43.  

مإسسة نوى المسارات 
 لالستشارات و التدرٌب

b.abualzait@vectorscs.com 
 بالل أبو الزٌت

-شارع العرب -شفا بدران 
 مجمع الشوٌخ

38:::37776 --- 

44.  

االستشارٌون العرب لتنمٌة 
 االعمال

L.Qasem@abcd.com.jo 
 لٌث الماسم

شارع زهران الدوار  168
س جبل عمان الطابك الخام

 االول، عمان 

668738806 660777306 

45.  

المركز االردنً للتدرٌب على 
 ادارة المخاطر

 

info@jordanrmc.com 
 رائده مشعل

شارع الملكة رانٌا مجمع 
 ابو الحاج التجاري

38880:7::8 --- 

46.  

 SINONU4U@YAHOO.COM سواعد لحلول الطالةشركة 
 سناء الغرٌسً

 –حً حمزه -ماركا الجنوبٌة
 شارع الملن عبدهللا االول

38:7970:93 377:3737: 

47.  

اإلضافات المثالٌة شركة 
اإلدارٌة  لالستشارات

 وخدمات ضبط الجودة

sohaib@idealadds.com Bd@idealadds.com 
Info@idealadds.com 

 مالن العمري

 -شارع الملكة رانٌا  -عمان 
مبنى  -بجانب مجدي مول 

Gulf 313 -  3الطابك 

38:6603738 
38:9776969 

--- 

48.  

الجنوب لتدلٌك  آٌلة
الحسابات واالستشارات 

 االدارٌة والضرٌبٌة

mugahedt@aylatjanoob.com 
 مجاهد الطراونه

المنطمة التجارٌة  -العمبة
ممابل كفتٌرٌا المهندس  -الثالثة

مجمع  -الشمٌسانً  -و عمان 
 الطابك االول -اشنانه 

3887776903 307386903 

49.  

 شركة جاد صوالحه وشرٌكه
لالعمال الميدالية الذهبية )

 ( والمعلوماتية

Info@jordanbits.com 
 دٌاال نزال

شارع  -عمان  ١١٨١١
، الطابك  ١٨٨بناٌه  -مكه

 االول

667373706 668867:06 

50.  

مإسسة مفاتٌح الجودة 
 اإلدارٌةلالستشارات 

 

firashussein@gmail.com 
 فراس حسٌن المشالبة

شارع البشر بن  -الممابلبن
 42عمارة رلم  -البراء

38:88876:8 --- 

51.  

شركة نحو التمٌز 
لالستشارات االلتصادٌة 

 واإلدارٌة 

excel.com-info@to 
 زٌنه العماٌله

شارع عبدهللا  – الشمٌسانً
 بناء رلم   -بن عمر

678777006 
678777706 

376778873 

mailto:iss@iss.com.jo
mailto:iss@iss.com.jo
mailto:b.abualzait@vectorscs.com
mailto:b.abualzait@vectorscs.com
mailto:L.Qasem@abcd.com.jo
mailto:L.Qasem@abcd.com.jo
mailto:info@jordanrmc.com
mailto:info@jordanrmc.com
mailto:SINONU4U@YAHOO.COM
mailto:SINONU4U@YAHOO.COM
mailto:Info@idealadds.com
mailto:mugahedt@aylatjanoob.com
mailto:mugahedt@aylatjanoob.com
mailto:Info@jordanbits.com
mailto:Info@jordanbits.com
mailto:firashussein@gmail.com
mailto:firashussein@gmail.com
mailto:info@to-excel.com
mailto:info@to-excel.com
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52.  

شركة الرنٌم للخدمات 
 Pioneer البرمجٌة

hhannoun@pioneersconsult.com 
 هٌثم حنون

تماطع شارع دمحم  -الجندوٌل
كساب الدعجة مع شارع أم 

 - 71بناٌة مطاوع األسلمٌة
 9مكتب  3الدور 

769638780 769638780 

53.  

اكادٌمٌة الرواد للتدرٌب 
 واالستشارات

academy.com-Info@pioneers 
 مفٌد داوود

 -شارع الملكة رانٌا  -عمان 
عمارة  -ممابل فندق روجٌنا 

 4رلم 

376863970 376863977 

54.  

النشطاء العلمٌٌن شركة 
 لالستشارات والتدرٌب

 مإسسة ٌارا المعطً للتدرٌب)
 سابماً(

Ayat Al Khateib (a.alkhatib@agonme.com) 

)m.abuzour@agonme.comMaysaa Daas ( 

شارع الملكة رانٌا، مجمع 
(، 373العواملة التجاري )

 االردن -عمان 

376087877 376087876 

55.  

شركة بٌت الخبرة 
لالستشارات الصٌدالنٌة 

Naratech 

info@naratech.net 
 ٌاسر صلٌحات

مجمع  –شارع مكة  -عمان
 الربٌع 

766083770 766083700 

56.  

شركة سنا لألبحاث 
 الصٌدالنٌة

anas_qa@sana-pharma.com 
pharma.com-info@sana 

 أنس إسماعٌل عوض

 -بدران شفا -عمان-األردن
 شارع أحمد الحجاج

37670007:  

 
8999098760 

376700877 

57.  

شركة المإشرات األساسٌة 
 العالمٌة لالستشاراتاألولى 

asaber@fkiglobal.net 
 امجد الصابر

شارع األمٌر  -جبل عمان 
مجمع العنانً رلم  -دمحم 

 الطابك الثانً - 266

377769733 377769738 

58.  

 -مركز تدرٌب المهندسٌن 
 االردنٌٌننمابة المهندسٌن 

training@jea.org.jo 
 امام ٌاسٌن

شارع  -الشمٌسانً  -عمان 
مبنى رلم  -ساطع الحصري 

27 

376777677 376763608 

59.  

شركة الرنا لالستشارات 
 والتدرٌب

info@alranaconsulting.com 
 رنا الكٌالنً

بجانب  -شارع دمحم صاٌل الحسبان 
 45مطعم السروات، عمارة رلم 

 203الطابك الثانً مكتب 

3887070000 --- 

60.  

آزر لحلول الموارد شركة 
 البشرٌة

nisreen@azarhrs.com 
 نسرٌن لالٌش

دوار الواحة، ممابل مجمع 
نادي الفٌصلً، مجمع 

، 2سمور التجاري رلم 
 الطابك األول

38:8377373 --- 

61.  

اكادٌمٌة المجموعة الدولٌة 
 لالستشارات

jo.com-info@igca 
 بٌان ساري

شارع الشرٌف -الشمٌسانً
بجانب -ناصر بن جمٌل

376608778 376607938 

mailto:hhannoun@pioneersconsult.com
mailto:hhannoun@pioneersconsult.com
mailto:Info@pioneers-academy.com
mailto:Info@pioneers-academy.com
mailto:a.alkhatib@agonme.com
mailto:m.abuzour@agonme.com
mailto:info@naratech.net
mailto:info@naratech.net
mailto:info@sana-pharma.com
mailto:info@sana-pharma.com
mailto:asaber@fkiglobal.net
mailto:asaber@fkiglobal.net
mailto:training@jea.org.jo
mailto:training@jea.org.jo
mailto:info@alranaconsulting.com
mailto:info@alranaconsulting.com
mailto:nisreen@azarhrs.com
mailto:nisreen@azarhrs.com
mailto:info@igca-jo.com
mailto:info@igca-jo.com
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 مطعم لصر ٌلدز

62.  

صرح العالمٌة للتدرٌب 
 واالستشارات

lubna@sarhgroups.com 
 info@sarhgroups.comلبنى كاٌد    

عمان جبل الحسٌن شارع 
 8تٌسٌر ظبٌان مبنى رلم 

376778677 
38:6987070 

376778677 

63.  

واستشارات المكٌال للمعاٌرة 
 ( حمزة ومرزوق) المصانع

info@almikial.com 
 هانً حمزة/حسام شرٌم

شارع المدس، بناٌة رلم 
 -، الطابك الرابع 462

 4مكتب رلم 

377733773 377733773 

64.  

 malnobani@nobani.com شركة النوبانً
 أسٌل حجازي

وادي صمره، شارع 
الشرٌف ناصر بن جمٌل 

،مجمع المٌراد، مبنى رلم 
  2ط، 39

376686309 376609789 

65.  

 خمؼٕت ادامت نهطبقت َ انمٕبي

 َ انبٕئت )وُِ(

شبرع انمهك حضٕه –انؼبذنٓ  

انطببق  –ػمبرة ػقبركُ  –

 انخبمش

376338733 --- 

66.  

انبحث مؤصضت انخغٕٕز ػبز 

 َانخطُٔز
info@changezone.com 

 دمحم آمن التل

انشمٕضبوٓ/ شبرع خببز به 

 .2حٕبن ػمبرة رقم 
6777979706 

38::773800 
--- 

67.  

 info@ibdaajo.org خمؼٕت ابذاع

 مٍب درَٔش

مدمغ خهف –شبرع مكت 

 خبز
376977777 376977777 

68.  

شزكت انقٕبدة اإلدارٔت 

 انمحهٕت

 

 ػُدي حبش

شبرع ػبذهللا به  –انزابٕت 

 مدمغ انحضٕىٓ –رَاحً 
3886676768 

667:89806 
667:89806 

69.  

 info@durratech.com شزكت انذرة نهخقىٕت انحذٔثت

 مصطفّ أبُ شزٔخ

شبرع انمذٔىت  -اندىذَٔم

 مدمغ صؼبدة –انطبٕت 
37697::33 37697::33 

70.  

شزكت انصفحبث انصفزاء 

 نهذػبٔت َاالػالن

data@yellowpages.com.jo 

 خبنذ انمدبنٓ

خهف  –انشمٕضبوٓ 

رقم  –ػمبرة انبز -انضٕفُْ

88 

37679:77: 
388878333: 

--- 

71.  

شزكت انٍٕدبء نالصخشبراث 

 االدارٔت

info@emc.jo 

 فٕصم أبُ انٍٕدبء

 --- 520037 553 انزابٕت

72.  

 info@ammanchamber.org.jo اكبدٔمٕت غزفت حدبرة ػمبن

 نٕىب مهكبَْ

 376777868 انشمٕضبوٓ -ػمبن 
 

376777866 

 --- 38:6733387 –انمذٔىت انزٔبضٕت  –ػمبن  Int.manage.jo@gmail.comمؤصضت اخصبئُٕ اإلدارة   .73

mailto:lubnak@joconsultancy.com
mailto:lubnak@joconsultancy.com
mailto:info@almikial.com
mailto:info@almikial.com
mailto:malnobani@nobani.com
mailto:malnobani@nobani.com
mailto:info@changezone.com
mailto:info@changezone.com
mailto:info@ibdaajo.org
mailto:info@ibdaajo.org
mailto:info@durratech.com
mailto:info@durratech.com
mailto:data@yellowpages.com.jo
mailto:data@yellowpages.com.jo
mailto:info@emc.jo
mailto:info@emc.jo
mailto:info@ammanchamber.org.jo
mailto:info@ammanchamber.org.jo
mailto:Int.manage.jo@gmail.com
mailto:Int.manage.jo@gmail.com
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 مدمغ صهٕمبن انفزأً صٍم انمدبنٓ انذكٕت

74.  

اكبدٔمٕت انخضبمه األردوٓ 

 انذَنٓ

Jis.academy2@gmail.com 

 دانٕب انكببرٔخٓ

مدمغ كزاكبس  –اندبًٍٕ 

 صىخز 
37606:::0 

38:6739677 
37607:::0 

75.  

شزكت االححبد انؼزبٓ 

 نهخذرٔب َانخطُٔز

aastdjo@gmail.com 

 ػهٓ االػزج

شبرع َصفٓ  –حالع انؼهٓ 

 261ػمبرة  –انخم 
388:773777 376080809 

76.  

 info@marji.jo شزكت ػزث مزخٓ َأَالدي

 شفبء انخطبطبً

شبرع انمذٔىت  –ػمبن 

 انطبٕت 
3887777978 376067689 

77.  

انشزكت انؼزبٕت نهخىمٕت 

/مدمُػت اندٍُد  َانخطُٔز

نهخطُٔز َ  انمشخزكت

 االصخشبراث

info@aljhood.com 

 ٌبً ػزار

 –شبرع اندبمؼت  –ػمبن 

 155مدمغ رقم 
376677938 

3887839899 
376607838 

78.  

مزكز انمهك ػبذهللا انثبوٓ 

 نهخمٕز

   3769797:7 

79.  

شزكت صمب نهحهُل انمخكبمهت 

 َ انبزمدٕبث

 رشب حىُن

rasha.hanoon@ultimitats.com 

مدمغ انحضٕه  –ػمبن 

 نألػمبل

0788002559  

80.  

شزكت وبحح نخكىُنُخٕب 

 انمؼهُمبث

 رحٕق انصبنح

r.alsaleh@natejsoft.com 

  38:8969889 مدمغ أبُ انحبج –ػمبن 

81.  

شزكت بٕج االصخشبراث 

 نهخذمبث انمٍىٕت

 فخحٓ صمبري

fathi@consultants-house.com 

ػمبرة  –دَار انكٕهُ 

 3انطببق  –انحدز األصُد 

06-5545683 

0795538546 

 

82.  

شزكت مب َراء االصخشبرة 

 نالصخشبراث اإلدارٔت

consult.com-Ahmad.alshool@beyond 
 ساير حًذاٌ

شبرع ػهٓ  –انصُٔفٕت 

مدمغ  –انصزأزة 

-إبزإٌم انخهٕم انخدبرْ

 13بىبء رقم 

06-5854701 
0776300008 

 

83.  

شزكت انمىظُر انُاضح 

 نهخذرٔب ػهّ انمٍبراث

wmango@caseinpointco.com 

 َنٕذ مىكُ

amango@caseinpointco.com 

 ػمبن/انزابٕت

 االصخشبراث االدارٔت

0795513860  

84.  

مزكز انؼقُل انىٕزة نخىمٕت 

 انمُارد انبشزٔت

alshareefah.bodour@gmail.com 

brightminds.jordan@gmail.com 

شبرع انمهكت راوٕب 

انؼبذهللا، مدمغ انقضبة 

065345700 

077306844 

 

mailto:Jis.academy2@gmail.com
mailto:Jis.academy2@gmail.com
mailto:aastdjo@gmail.com
mailto:aastdjo@gmail.com
mailto:info@marji.jo
mailto:info@marji.jo
mailto:info@aljhood.com
mailto:info@aljhood.com
mailto:Ahmad.alshool@beyond-consult.com
mailto:Ahmad.alshool@beyond-consult.com
mailto:ango@caseinpointco.com
mailto:alshareefah.bodour@gmail.com
mailto:alshareefah.bodour@gmail.com
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 5انخدبرْ، انطببق

85.  

شركة دار الخبرة 
 لالستشارات االدارٌة

: fawwaz.abboushi@mmis.net info@mmis.net     شبرع مكت/ مدمغ كىج

 109/ مكخب 145انخدبرْ/ رقم 

6608673 
 

07966767663 

6608680 

86.  

شركة الحداثة الدولٌة 
 الحساباتلتدلٌك 

publicrelation@mi-jo.net  

 وزار صؼٕفبن

 38:8:69877 ػمبن/انشمٕضبوٓ
065529912 

 

87.  

شركة المبادرة االولى 
 لالستثمار و التكنولوجٌا

mghannam@triosuite.com 

 دمحم منير 

مجمع ابو  –عمان 
 -الحاج التجاري

 113مكتب  – 1ط

0787030009  

88.  

 amal@crowe.com.jo شركة التالوي والخطٌب

 حليمه ابو رحمه

دوار  –عمان 
بناية رقم  -الداخلية

8 

0777160550  

89.  

شركة العماب 
 لالستشارات واالستثمار

rami.h@alokab.co  
Awad@alokab.com 

 رايي حًاو

اربذ/ شارع انثالثيٍ/       اا

 .3عًارة انروساٌ ط

عًاٌ/شارع يكت/ابراج 

 407يكت / يكتب 

0797556420 
0787556420 

 

90.  

شركة سوار الستشارات 
 الجودة

abeer@siwarjo.com 

 عبير عوض

شفا  –عمان 
بناية رقم  -بدران

مكتب  – 164

207 

0796065974  

91.  

شركة المركز الوطنً 
 للتعبئة والتغلٌف

sujud@jopack.org/info@jopack.org 

 البالونةسجود 
عمان/منطمة زهران/حً 

 جبل عمان
064652244/ 

0775652244 
 

  065563317او اريُت/ شارع سعذ  ssabella@aldarco.comشركة الدار الدولٌة   .92

mailto:fawwaz.abboushi@mmis.net
mailto:info@mmis.net
mailto:publicrelation@mi-jo.net
mailto:publicrelation@mi-jo.net
mailto:mghannam@triosuite.com
mailto:mghannam@triosuite.com
mailto:amal@crowe.com.jo
mailto:amal@crowe.com.jo
mailto:rami.h@alokab.co
mailto:rami.h@alokab.co
mailto:Awad@alokab.com
mailto:Awad@alokab.com
mailto:abeer@siwarjo.com
mailto:abeer@siwarjo.com
mailto:sujud@jopack.org/info@jopack.org
mailto:sujud@jopack.org/info@jopack.org
mailto:ssabella@aldarco.com
mailto:ssabella@aldarco.com
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بٍ ابي وقاص/ عًارة    سحر سابيال الستشارات الحوكمة
 1/ط39رقى 

0796136491 

93.  

مزود خبرة شركة 
الشرق االوسط لتدلٌك 

 الحسابات

mamoun.alkhawaldeh@exprovider.com  ام اذينه –عمان- 
 –شارع مكة 
 – 47عمارة رقم 

 4ط

0795030639 - 
065544180 

 

94.  

شركة خط الذكاء 
 للتدرٌب

int.com-qa@seedhub 

 عالء عبدهللا عبدالفتاح

 –الرابية  –عمان 
شارع الشريف 

  ناصر بن جميل 

0797079750-
065514655 

065515615 

95.  

شركة الوعد 
االخضرلالستشارات 

 االدارٌة

hussam_eid@volthrms.com 

 حسام فتحي حسين

عبدهللا شارع 
مجمع  –العزب 

 37النادي الفيصلي 

0795709569-
065530532 

 

96.  

مإسسة االبتكار الدولٌة 
 لتدلٌك الحسابات

jordan.com-rbukhari@parkerrussell 

 رمزي البخاري

الصويفية  –عمان 
 – 26عمارة  –

 –حباية سنتر 
تقاطع شارع 

 الوكاالت

0778007600  

97.  

شركة مإشر المٌادة 
 لالستشارات االدارٌة

Ahlam.shabaneh@leadingpoint.jo 
 م. احالم شبانه

 06-5349980 عمان

 

5349180-06 

98.  

شركة عالم االسل 
 لالستشارات

alasalconsultation@gmail.com   
 و. هبت عهي

جبم انُصر/يجًع 
سوار/شارع انسيذة 

 زيُب

0770188186 
 

 

99.  

شركة االستشارٌون 

المتحدون لتكنولوجٌا 
jo.com-info@prestosoft 

 رائد ابو شريخ

 0795591305  

mailto:mamoun.alkhawaldeh@exprovider.com
mailto:mamoun.alkhawaldeh@exprovider.com
mailto:qa@seedhub-int.com
mailto:qa@seedhub-int.com
mailto:hussam_eid@volthrms.com
mailto:hussam_eid@volthrms.com
mailto:rbukhari@parkerrussell-jordan.com
mailto:rbukhari@parkerrussell-jordan.com
tel:+962-6-5349980
tel:+962-6-5349980
mailto:info@prestosoft-jo.com
mailto:info@prestosoft-jo.com
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 المعلومات

100.  

سعد مإسسة 
السمهوري لالنتاج 

 الفنً

info@dotmediajo.net 

 نور -عمار الترك 

noor@dotmediajo.net 

تالع العلي  –عمان 
 ابراج المهنية –

0795954583 

0791200303 

 

101.  

شركة االصل 
الفنٌة لالستشارات 

 والتمنٌة و التدرٌب

ralqassem@otrain.com.jo 

kqamar@otrain.com.jo 

 رامي فاروق ، كايد ابو قمر د.

 –الرابية  –عمان 
شارع الشريف 

  ناصر بن جميل 

065543470 

0797676815 

 

102.  

شركة مٌثاق العالمٌة 
الستشارات تكنولوجٌا 

 المعلومات

info@pmc.me/raed.salameh@pmc.me 

 رائد سالمة

عمان/عبدون/ شارع 

 18اربد/عمارة رلم 
065931282/

0779900811 

 

 

103.  

مركز تدرٌب غرفة 
 تجارة العمبة

info@aqabacc.com 

 0795408544دالٌا الكبارٌتً / -0798913890شالش الكبارٌتً /

  032012235 المنطمة الخامسة -العمبة

104.  

اكادٌمٌة بر االمان 
للسالمة والصحة 

 المهنٌة

Hasanabuasad36@yahoo.com 

 (0779708944و. حساو حيًور خهوي )
 (0797316169حسٍ حساٌ ابو اسعذ )

اربذ/ يجًع عًاٌ 

 انجذيذ

0797316169  

105.  

شركة المصفوفة 
 لتكنولوجٌا االعمال

iyad@sajaya.com 
 عبدهللا حماد ، عالء أبو العٌش

شارع  -الشميساني 
 -عصام العجلوني 

 60عمارة 

553298106 553278106 

106.  

شركة الرعاٌة الجدٌدة 
لالستشارات الهندسٌة 

 والتدرٌب

info@newcaremdc.com 
dalal.arabiat@yahoo.com 

 دالل عربياثو.

عًاٌ/شارع انًهكت 
راَيا/يجًع انحاج 

 خانذ انهوزي

0772333520 
/0791349007 

 

107.  

شركة خطوات النجاح 
 لالستشارات والتدرٌب

almamoonz@yahoo.com 

 0786418840و. انًأيوٌ انًشاقبت 
almashaqba@yahoo.com 

انًفرق/ شارع انًهك 

 طالل   

026236900  

mailto:info@dotmediajo.net
mailto:info@dotmediajo.net
mailto:noor@dotmediajo.net
mailto:noor@dotmediajo.net
mailto:ralqassem@otrain.com.jo
mailto:ralqassem@otrain.com.jo
mailto:kqamar@otrain.com.jo
mailto:kqamar@otrain.com.jo
mailto:info@pmc.me/raed.salameh@pmc.me
mailto:info@pmc.me/raed.salameh@pmc.me
mailto:info@aqabacc.com
mailto:info@aqabacc.com
mailto:Hasanabuasad36@yahoo.com
mailto:Hasanabuasad36@yahoo.com
mailto:iyad@sajaya.com
mailto:iyad@sajaya.com
mailto:info@newcaremdc.com
mailto:info@newcaremdc.com
mailto:dalal.arabiat@yahoo.com
mailto:dalal.arabiat@yahoo.com
mailto:almamoonz@yahoo.com
mailto:almamoonz@yahoo.com
mailto:almashaqba@yahoo.com
mailto:almashaqba@yahoo.com
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 (0778272120د. زياد انًشاقبت)

108.  

شركة دٌمومة 
الستشارات تطوٌر 

/  االعمال و التكنولوجٌا

 EDAMAإدامه 

generalmanager@edamagroup.net 

 العبدلالتد.هاني نائل 

 –الجارنز  –عمان 
مجمع صندوق 

مكتب  – 112الحج 

102   

065516165 

0795186880 

 

109.  

ل لالستشارات آشركة م
والتدريب والتنمية 

 البشرية

maalcenter@yahoo.com 
 0799592827يحًود سًحاٌ/

 0790151967د. رَذة عهي انخانذي /

-انصويفيت-عًاٌ
 شارع انوكاالث

065811905 065811905 

 

mailto:generalmanager@edamagroup.net
mailto:generalmanager@edamagroup.net
mailto:maalcenter@yahoo.com
mailto:maalcenter@yahoo.com
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مدمها الجهات مجموعة من الخدمات التً ت

الوطنً  االستشارٌة المعتمدة لدى الصندوق

 مـ 2022لعام  -لدعم المإسسات )نافس( 
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 بعض الخدمات التً تمدمها الجهات االستشارٌة

 اسم الجهة االستشارية رقم

 التدريب ERPانظمة ادارة موارد المؤسسات  استشارات مالية استشارات ادارية

ISO 
عالمات 
 المطابقة

التطوير 
 االداري

اجراءات 
مالية و 
 محاسبية

أنظمة 
 مالية

License 
ERP 

Local 
ERP 

أنظمة 
ومواقع 
 وتطبيقات

ي 
،تقن   اداري،مالي

1 
مإسسة الجمان الستشارات االعمال 

 * *     * * * * * االدارٌة

2 
أكادٌمٌة المسرب االمن لالستشارات 

 *         * * * * والتدرٌب

3 
شركة مارسٌلٌا لتكنولوجٌا المعلومات 

SkyTech     *   * *   * * 

 *             * * اكادٌمٌة االنماذ للسالمة والصحة المهنٌة 4

 * * * *     * * * االفتراضٌة لتطوٌر األعمال 5

6 
الجمعٌة االردنٌة لمصدري ومنتجً 

 *         * * * * الخضار والفواكه

 * *         * *   لالستشارات الصٌدالنٌةشركة شجرة البان  7

8 
شركة الجواب االلكترونً للحلول البرمجٌة 

Email Solutions             * *   

 * * *     * *     المصفوفة لألنظمة و البرمجٌات )سجاٌا( 9

 * *         * * * شركة انوفٌشن كلتشر لمتد االردن 10

11 
المتطورة و االعمال شركة السٌار للحلول 

 *             * * التجارٌة
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 *           * * * العلماء العرب لالستشارات والتدرٌب 12

13 
تٌم  -الخبراء العرب فً الهندسة واإلدارة 

 *           * * * انترناشونال

 * * *       * * * المجموعة الدولٌة للتدرٌب  14

             *     جمعٌة الفنادق االردنٌة 15

16 
شركة زهرة المدائن إلدارة االبتكار 

IBTECAR     *           * 

   * *             شركة األوائل ألنظمة الحاسبات 17

 *         * *     شركة العطاء البشري لالستشارات اإلدارٌة 18

 *           *   * شركة أسوار عكا لالستشارات اإلدارٌة 19

     *     *       المتفانون لصناعة البرمجٌاتشركة  20

 * *         *     شركة وسم للتسوٌك االعالمً 21

 * *         * * * مإسسة المتحدثة لالستشارات والتدرٌب 22

 *   * *     * * * شركة أبو غزالة وشركاه لالستشارات 23

 *           * * * شركة سما للمعاٌرة و التؤهٌل 24

25 

 Method) -شركة الثمة التفاعلٌة للتمنٌة 
Corp)      *           * 
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   * *   * *       شركة وادي السٌلٌكون للحلول االلكترونٌة 26

 *           * * * جمعٌة التمور األردنٌة 27

28 
شركة عصام المالزم و شرٌكه )الرإٌة 

 * *       * *     الواضحة للتدرٌب واالستشارات(

 *           *     PROCESS&SMITHشركة  29

   * *             (ITACشركة أتمته وتمنٌة المعلومات ) 30

   *   *         * ABSشركة راس الخٌمة لحلول االعمال  31

32 
 Betterشركة لمصٌه وجوعانه 

Business     *           * 

 *           *     شركة بٌت الحوكمة األردنً للتدرٌب 33

 *           *     شركة دجانً لالستشارات 34

35 
شركة خلٌل سلمان و علً الجبٌري شبكة 

 * * *     * *     الكمبٌوتر الشخصً

37 
شركة دهٌمش وحرب )الحساب األبٌض 

   *       * *   * للحلول البرمجٌة (

40 
شركة الشرق االوسط وشمال افرٌمٌا 

 *           *     لتطوٌر البرامج الرٌادٌة

 *           *     شركة المٌسان لتنمٌة الموارد البشرٌة 41

42 
شركة ام المرى للتوظٌف والتدرٌب 

 *         *       واالستشارات

43 
شركة الحلول العمودٌة لالستشارات و 

 * *     * * * * * الكمبٌوتر



Page 20 of 39 
 

44 
مإسسة ٌوكالٌبتوس العالمٌة الستشارات 

 * *         * * * الجودة

     * *   *   *   مجموعة المجرة الدولٌة 45

 * *         * * * شركة الحلول المٌاسٌة المتكاملة 46

47 
مإسسة نوى المسارات لالستشارات و 

 * *         *     التدرٌب

 *           * * * العرب لتنمٌة االعمالاالستشارٌون  48

49 
المركز االردنً للتدرٌب على ادارة 

 *           *   * المخاطر

 * * * *   * * * * شركة سواعد لحلول الطالة 50

51 
شركة اإلضافات المثالٌة لالستشارات 

 *           * * * اإلدارٌة وخدمات ضبط الجودة

52 
الحسابات آٌلة الجنوب لتدلٌك 

 *       * * *     واالستشارات االدارٌة والضرٌبٌة

53 
شركة جاد صوالحه وشرٌكه )المٌدالٌة 

 * * * *     * * * الذهبٌة لالعمال والمعلوماتٌة (

54 
مإسسة مفاتٌح الجودة لالستشارات 

 *           * * * االدارٌة

55 
شركة نحو التمٌز لالستشارات االلتصادٌة 

             *     To-Excel Consultingواإلدارٌة 

56 
شركة الرنٌم للخدمات البرمجٌة 

Pioneer     * * * * * * * 

 * *       * *   * اكادٌمٌة الرواد للتدرٌب واالستشارات 57
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58 

شركة النشطاء العلمٌٌن لالستشارات 
ٌارا المعطً للتدرٌب والتدرٌب )مإسسة 

 سابماً(
* * *           * 

59 
شركة بٌت الخبرة لالستشارات الصٌدالنٌة 

Naratech * * *           * 

 *             * * شركة سنا لألبحاث الصٌدالنٌة 60

61 
شركة المإشرات األساسٌة األولى 

   * *   * * *   * لالستشارات العالمٌة

62 
نمابة المهندسٌن  -المهندسٌن مركز تدرٌب 

 *                 االردنٌٌن

 * *         *     شركة الرنا لالستشارات والتدرٌب 63

 * *         *     شركة آزر لحلول الموارد البشرٌة 64

 *         * *   * اكادٌمٌة المجموعة الدولٌة لالستشارات 66

 *         * * * * واالستشاراتصرح العالمٌة للتدرٌب  67

 *           * * * المكٌال للمعاٌرة واستشارات المصانع 68

       *   * *     شركة النوبانً 69

 *                 خمؼٕت ادامت نهطبقت َ انمٕبي َ انبٕئت )وُِ( 70

 *           *   * مؤصضت انخغٕٕز ػبز انبحث َانخطُٔز 71

 *           *     ابذاعخمؼٕت  72
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 *                 شزكت انقٕبدة اإلدارٔت انمحهٕت 73

     *             شزكت انذرة نهخقىٕت انحذٔثت 74

             *     شزكت انصفحبث انصفزاء نهذػبٔت َاالػالن 75

 *           * * * شزكت انٍٕدبء نالصخشبراث االدارٔت 76

 *                 غزفت حدبرة ػمبناكبدٔمٕت  77

           * *   * مؤصضت اخصبئُٕ اإلدارة انذكٕت 78

 اكبدٔمٕت انخضبمه األردوٓ انذَنٓ 79
                * 

 *           *   * شزكت االححبد انؼزبٓ نهخذرٔب َانخطُٔز 80

                 * شزكت ػزث مزخٓ َأَالدي 81

82 

انؼزبٕت نهخىمٕت َانخطُٔز /مدمُػت انشزكت 

 اندٍُد انمشخزكت نهخطُٔز َ االصخشبراث
  

  * *           

83 

 مزكز انمهك ػبذهللا انثبوٓ نهخمٕز

 
        

84 

 شزكت صمب نهحهُل انمخكبمهت َ انبزمدٕبث

 
    *    

85 

 شزكت وبحح نخكىُنُخٕب انمؼهُمبث

 
     *   
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86 

 نهخذمبث انمٍىٕتشزكت بٕج االصخشبراث 

 
 * *      

87 

شزكت مب َراء االصخشبرة نالصخشبراث 

 اإلدارٔت
 

 *       

88 

شزكت انمىظُر انُاضح نهخذرٔب ػهّ 

 انمٍبراث
 

 *       

89 

 مزكز انؼقُل انىٕزة نخىمٕت انمُارد انبشزٔت

 
 * *      

90 

شركة دار الخبرة لالستشارات 
 االدارٌة

 
 * *      

91 

الحداثة الدولٌة لتدلٌك شركة 
 الحسابات

 
 * *      

92 

شركة المبادرة االولى لالستثمار و 

  التكنولوجٌا
 

     * *  

93 

 شركة التالوي والخطٌب

 
     * *  

94 

شركة الوعد االخضرلالستشارات 
 االدارٌة

 
     * *  

95 

شركة العماب لالستشارات 
 واالستثمار

 
 * *      
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96 

 الستشارات الجودةشركة سوار 
* *        

97 

شركة المركز الوطنً للتعبئة 

  والتغلٌف
 

 *       

98 

شركة الدار الدولٌة الستشارات 
 الحوكمة

 
 * *      

99 

شركة مزود خبرة الشرق االوسط 

  لتدلٌك الحسابات
 

  *      

100 

 شركة خط الذكاء للتدرٌب

 
 *       

101 

لتدلٌك مإسسة االبتكار الدولٌة 
 الحسابات

 
 * *      

102 

شركة مإشر المٌادة لالستشارات 
 االدارٌة

 
 *       

103 

 شركة عالم االسل لالستشارات

* 
 *       

104 

شركة االستشارٌون المتحدون 
   *       لتكنولوجٌا المعلومات

105 

مإسسة سعد السمهوري لالنتاج 
  *        الفنً
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106 

لالستشارات الفنٌة شركة االصل 
 * *        والتمنٌة و التدرٌب

107 

شركة مٌثاق العالمٌة الستشارات 
  *     *   تكنولوجٌا المعلومات

108 

 مركز تدرٌب غرفة تجارة العمبة

        * 

109 

اكادٌمٌة بر االمان للسالمة والصحة 
 *      *  * المهنٌة

110 

 شركة المصفوفة لتكنولوجٌا االعمال

      * *  

111 

شركة الرعاٌة الجدٌدة لالستشارات 
 *         الهندسٌة والتدرٌب

112 

شركة خطوات النجاح لالستشارات 
 *     * *  * والتدرٌب

113 

شركة دٌمومة الستشارات تطوٌر 
/ إدامه  االعمال و التكنولوجٌا

EDAMA * 
 * *     * 

114 

ل لالستشارات والتدريب آشركة م
      * *  * البشريةوالتنمية 
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 المواصفات المٌاسٌة الدولٌة

sInternational StandardISO  
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 اسم الجهة االستشارية رقم

نظام 
إدارة 
الجودة 

- ISO 
9001 

نظام إدارة 
 -البيئة 
ISO 

14001 

نظام إدارة 
سالمة 
 -الغذاء 
ISO 

22001 

نظام إدارة 
السالمة و 

الصحة المهنٌة 
- ISO 

45001 

نظام إدارة 
جودة إنتاج 
األجهزة 
الطبٌة 
ISO 

13485 

نظام إدارة 
الطالة 
ISO 

50001 

نظام كفاءة 
مختبرات 
الفحص و 

 ISOالمعاٌرة 
17025 

نظام اإلدارة المتكامل 
(Integrated 

Management 
System( IMS 

ادارة نظام 
المخاطر 

ISO 
31000  

أنظمة 
 مختلفة

1 
االعمال مإسسة الجمان الستشارات 

    * * * * * * * * االدارٌة

2 
أكادٌمٌة المسرب االمن لالستشارات 

    * * * * * * * * والتدرٌب

            * * * * اكادٌمٌة االنماذ للسالمة والصحة المهنٌة 3

    * *   * * * * * االفتراضٌة لتطوٌر األعمال 4

5 
الجمعٌة االردنٌة لمصدري ومنتجً 

    *         * * * والفواكهالخضار 

    *       * * * * شركة انوفٌشن كلتشر لمتد االردن 6

7 
شركة السٌار للحلول المتطورة و االعمال 

           *  *   *  * التجارٌة
OHSAS-
18001 

  * *       *   * * العلماء العرب لالستشارات والتدرٌب 8

9 
تٌم  -واإلدارة الخبراء العرب فً الهندسة 

 * * *     * * * * انترناشونال
نظام ادارة أمن 
 ISO المعلومات

27001 

    * * * * * * * * المجموعة الدولٌة للتدرٌب  10
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 * * * * * * * * * شركة أسوار عكا لالستشارات اإلدارٌة 11
ISO 

55000 

    *       * * * * مإسسة المتحدثة لالستشارات والتدرٌب 12

    *     * * * * * شركة أبو غزالة وشركاه لالستشارات 13

      *           * شركة سما للمعاٌرة و التؤهٌل 14

              *     جمعٌة التمور األردنٌة 15

                  * ABSشركة راس الخٌمة لحلول االعمال  16

18 
شركة دهٌمش وحرب )الحساب األبٌض 

    * * * * * * * * البرمجٌة (للحلول 

21 
شركة الحلول العمودٌة لالستشارات و 

    *               الكمبٌوتر

22 
مإسسة ٌوكالٌبتوس العالمٌة الستشارات 

 * * * * * * * * * الجودة
نظام كفاءة 

ات الطبية  المختبر
ISO15189 

   * * * * * * * * شركة الحلول المٌاسٌة المتكاملة 23
نظام ادارة أمن 
 ISO المعلومات

27001 

            * * * * االستشارٌون العرب لتنمٌة االعمال 24

25 
المركز االردنً للتدرٌب على ادارة 

  *                 المخاطر

    * * * * * * * * شركة سواعد لحلول الطالة 26

27 
شركة اإلضافات المثالٌة لالستشارات 

   * * * * * * * * اإلدارٌة وخدمات ضبط الجودة
ISO 

21000 

28 
شركة جاد صوالحه وشرٌكه )المٌدالٌة 

      * *   * * * * والمعلوماتٌة ( لألعمالالذهبٌة 
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29 
مإسسة مفاتٌح الجودة لالستشارات 

    * * * * * * * * االدارٌة

        *   * *   * الرواد للتدرٌب واالستشارات اكادٌمٌة 30

31 
شركة النشطاء العلمٌٌن لالستشارات 

    *   * * * * * * والتدرٌب )مإسسة ٌارا المعطً سابماً(

32 
شركة بٌت الخبرة لالستشارات الصٌدالنٌة 

Naratech * * * * * * * *    

33 
     *   *       * شركة سنا لألبحاث الصٌدالنٌة

ممارسات التصنيع 
ات  الجيد لمستحض 

 التجميل
ISO22716 

34 
شركة المإشرات األساسٌة األولى 

    *   *   * * * * لالستشارات العالمٌة

            * * * * اكادٌمٌة المجموعة الدولٌة لالستشارات 36

    * * * * * * * * صرح العالمٌة للتدرٌب واالستشارات 37

      *         * * للمعاٌرة واستشارات المصانعالمكٌال  38

                  * مؤصضت انخغٕٕز ػبز انبحث َانخطُٔز 39

                  * شزكت انٍٕدبء نالصخشبراث االدارٔت 40

                  * مؤصضت اخصبئُٕ اإلدارة انذكٕت 41

                 * شزكت االححبد انؼزبٓ نهخذرٔب َانخطُٔز 42
 

 شزكت ػزث مزخٓ َأَالدي 43
          *       

 

44 
 شركة سوار الستشارات الجودة
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 شركة عالم االسل لالستشارات 45
         

 

46 

شركة دٌمومة الستشارات تطوٌر 
/ إدامه  االعمال و التكنولوجٌا

EDAMA 
* * * *  *  * * 

ISO 
10001 
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 عالمات المطابمة المحلٌة والدولٌة

 

Local and international 
conformity marks 
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 عالمات المطابمة المحلٌة والدولٌة
 

 اسم الجهة االستشارية رقم

عالمة 
المطابقة 
االوروبية 

CE- MARK 

 اتحاد عالمة 
التجزئة 
ي 
يطان  البر
BRC 

ممارسات 
التصنيع 
الجيد 
GMP 

EFQM 
عالمة 
الجودة 
 األردنٌة

عالمة 
مطابمة 

 حالل

IFS 
معٌار 
الغذاء 
 الدولً

FSSC 
22000 

ممارسات 
التخزٌن 

والتوزٌع الجٌدة 
(GSDP) 

HACCAP 
Global 
GAP 

1 
مإسسة الجمان الستشارات 

               * *     االعمال االدارٌة

2 
أكادٌمٌة المسرب االمن 

                 * * * لالستشارات والتدرٌب

3 
االنماذ للسالمة اكادٌمٌة 

                 *     والصحة المهنٌة

             *   * * * االفتراضٌة لتطوٌر األعمال 4

5 
الجمعٌة االردنٌة لمصدري 
 * *               *   ومنتجً الخضار والفواكه

6 
شركة شجرة البان لالستشارات 

                 *     الصٌدالنٌة

7 
كلتشر لمتد شركة انوفٌشن 

                 * * * االردن

8 
شركة السٌار للحلول المتطورة 

                 *     و االعمال التجارٌة

9 
العلماء العرب لالستشارات 

                   *   والتدرٌب

10 

الخبراء العرب فً الهندسة 
 تٌم انترناشونال -واإلدارة 

 
* * *                 
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 اسم الجهة االستشارية رقم

عالمة 
المطابقة 
االوروبية 

CE- MARK 

 اتحاد عالمة 
التجزئة 
ي 
يطان  البر
BRC 

ممارسات 
التصنيع 
الجيد 
GMP 

EFQM 
عالمة 
الجودة 
 األردنٌة

عالمة 
مطابمة 

 حالل

IFS 
معٌار 
الغذاء 
 الدولً

FSSC 
22000 

ممارسات 
التخزٌن 

والتوزٌع الجٌدة 
(GSDP) 

HACCAP 
Global 
GAP 

                 * * * المجموعة الدولٌة للتدرٌب  11

12 
مإسسة المتحدثة لالستشارات 

                 *     والتدرٌب

13 
شركة أبو غزالة وشركاه 

                 * *   لالستشارات

                 *     شركة سما للمعاٌرة و التؤهٌل 14

                     * جمعٌة التمور األردنٌة 15

17 
شركة شجرة البان لالستشارات 

                 *     الصٌدالنٌة

19 
شركة الحلول العمودٌة 
                 *   * لالستشارات و الكمبٌوتر

20 
مإسسة ٌوكالٌبتوس العالمٌة 

         * * *   * * * الستشارات الجودة

                       مجموعة المجرة الدولٌة 21

22 
شركة الحلول المٌاسٌة 

       *         * * * المتكاملة

23 
االستشارٌون العرب لتنمٌة 

                 *   * االعمال

           *     * * * شركة سواعد لحلول الطالة 24
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25 
شركة اإلضافات المثالٌة 

                 * *   لالستشارات اإلدارٌة 

26 

شركة جاد صوالحه وشرٌكه )المٌدالٌة 
                   * * الذهبٌة لالعمال والمعلوماتٌة (

27 
مإسسة مفاتٌح الجودة 

                 * * * لالستشارات االدارٌة

28 
شركة النشطاء العلمٌٌن 
     *           * * * لالستشارات والتدرٌب 

29 
شركة بٌت الخبرة لالستشارات 

     *           * * * Naratechالصٌدالنٌة 

                 *   * شركة سنا لألبحاث الصٌدالنٌة 30

32 
صرح العالمٌة للتدرٌب 

                 *   * واالستشارات

33 
المكٌال للمعاٌرة واستشارات 

                 *     المصانع

34 
شزكت انٍٕدبء نالصخشبراث 

                       االدارٔت

35 
         * *  شركة سوار الستشارات الجودة

36 

شركة دٌمومة الستشارات 
تطوٌر االعمال 

/ إدامه  والتكنولوجٌا

EDAMA 

  *         
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 اإلنتاجٌة وخفض الهدر والكلفتطوٌر 

Lean Manufacturing 

 اسم الجهة االستشارية رقم
  تطوٌر االنتاجٌة

Lean Manufacturing 

 * مإسسة ٌوكالٌبتوس العالمٌة الستشارات الجودة 1

 * مإسسة التغٌٌر عبر البحث والتطوٌر 2

 * الخبراء العرب فً الهندسة واإلدارة 3

 * لحلول الطالةسواعد شركة  4

 * اإلدارٌةمإسسة مفاتٌح الجودة لالستشارات  5

 * مإسسة الجمان الستشارات االعمال االدارٌة 6

 * شركة مآل لالستشارات والتدرٌب والتنمٌة البشرٌة 7

8 
شركة دٌمومة الستشارات تطوٌر االعمال و 

 * EDAMA/ إدامه  التكنولوجٌا

 * االستثمارلالستشارات والعماب شركة  9
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 أنظمة تخطٌط موارد المإسسات

 

Enterprise Resource Planning  
 (ERP Systems) 
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 ERP –أنظمة تخطٌط موارد المإسسات 

 

 SAP اسم الجهة االستشارية رقم
Oracle E-
Business 

NetSuite Cloud 

Microsoft 
Dynamic 

ODOO 
Local ERP 

System 

1.  
شركة مارسٌلٌا لتكنولوجٌا المعلومات 

SkyTech 
*         

 *         )سجاٌا( لتكنولوجٌا االعمال المصفوفةشركة   .2

 *         شركة األوائل ألنظمة الحاسبات  .3

 *         (ITACشركة أتمته وتمنٌة المعلومات )  .4

         * ABSشركة راس الخٌمة لحلول االعمال   .5

6.  
شركة خلٌل سلمان و علً الجبٌري شبكة 

 الكمبٌوتر الشخصً
        * 

   *   المتكاملة و البرمجٌاتشركة سما للحلول   .7

 *     شركة ناتج لتكنولوجٌا المعلومات  .8

9.  
 *      شركة المبادرة االولى لالستثمار و التكنولوجٌا

10.  
 *     شركة التالوي والخطٌب
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11.  
 *     شركة الوعد االخضرلالستشارات االدارٌة

12.  
 شركة دهٌمش وحرب

 )الحساب األبٌض للحلول البرمجٌة (
    * 

13.  
شركة االستشارٌون المتحدون لتكنولوجٌا 

 المعلومات
    * 
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 ) نافس ( المإسساتبٌانات التواصل مع الصندوق الوطنً لدعم 

National Fund for Enterprise Support 

 مبنى المجلس االعلى للعوم و التكنولوجٌا – حرم الجمعٌة العلمٌة الملكٌة –الجبٌهة  –عمان 

 االردن 11953عمان  1985صندوق برٌد: 

  065333895 هاتف

  065341307 فاكس

  www.nafes.org.jo المولع االلكترونً

  Nafes@nafes.org.jo البرٌد االلكترونً

  https://g.page/nafesjo صفحة جوجل

   https://nafesjo.business.site صفحة النشاط التجاري

  /https://www.facebook.com/NationalFundForEnterpriseSupportnafes  فٌسبون

  http://twitter.com/nafesjo توٌتر

   https://instgram.com/nafesjo انستجرام

 

http://www.nafes.org.jo/
mailto:Nafes@nafes.org.jo
https://g.page/nafesjo?gm
https://nafesjo.business.site/?m=true
https://www.facebook.com/NationalFundForEnterpriseSupportnafes/
http://twitter.com/nafesjo
https://instgram.com/nafesjo

