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1/8/198425/7/2014الطفيلة6.763الحجرالجيري/الصلصالالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة1

25/11/198717/11/2017معان257.300الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة2

19/6/199318/6/2028الكرك3.687النقي الجيري الحجراألردن مغنيسيا شركة3

1/9/199325/8/2023الزرقاء0.243النقي الجيري الحجراالبيض االسمنت لصناعة العربية الشركة4

25/2/199720/2/2017المفرق0.842 البوزوالنا/ البركاني التفالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة5

9/8/19972/8/2027العقبة9.400الصلصالالكاؤولين وتصنيع النتاج األردنية الشركة6

4/10/199727/9/2027عمان0.250النقي الجيري الحجراالردنيه الكربونات شركة7

18/12/199711/12/2027العقبة2.128الزجاجي الرمل   االقليميه للتنمية االوسط الشرق شركة8

18/12/199711/12/2027العقبة3.055الزجاجي الرمل   االقليميه للتنمية االوسط الشرق شركة9

18/12/199711/12/2027العقبة7.104الزجاجي الرمل   االقليميه للتنمية االوسط الشرق شركة10

27/9/199819/9/2028معان1.900الزجاجي الرملالسيليكا لصناعة الدولية الشركة11

14/4/199910/4/2014المفرق2.250الزيواليتالخضراء التكنولوجيا مجموعة12

30/7/20006/7/2030الكرك0.430النقي الجيري الحجرالقطرانة إسمنت شركة13

30/7/20006/7/2030الكرك0.223النقي الجيري الحجرالقطرانة إسمنت شركة14

21/8/200014/8/2030البلقاء0.624الترافرتينوالجرانيت الترافرتين شركة15

25/9/200012/5/2027مادبا0.200الجبصالشوبكي منصور مؤسسة16

8/1/20018/1/2031المفرق0.700 البوزوالنا/ البركاني التفللتعدين الجليل شركة17

25/9/200125/9/2026العقبة0.155الزجاجي الرملللتعدين فارس مؤسسة18

11/12/200111/12/2031الطفيلة52.000الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة19

18/6/200218/6/2022العقبة0.160الزجاجي الرملللتعدين الهباهبه مؤسسة20

29/9/200229/9/2032الطفيلة0.618الجيري الحجرالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة21

29/9/200229/9/2032الطفيلة2.061الجيري الحجرالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة22

7/4/20037/4/2013الكرك0.100الجبصللتعدين النصر مؤسسة23

31/8/200631/8/2018الطفيلة0.795الجبصواوالده الحناقطة ابراهيم شركة24

21/11/200621/11/2016الكرك0.937الجيري الحجرالقطرانة إسمنت شركة25

16/4/200716/4/2017الطفيلة0.105الجبص المحدودة المساهمة للتعدين العامة الشركة26

26/6/200730/6/2021الطفيلة4.300الجبصللتعدين روابي شركة27

16/7/200710/6/2009جرش0.015الجبصالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة28

26/8/200726/8/2027مادبا1.006الجبص المحدودة المساهمة للتعدين العامة الشركة29

3/10/20072/10/2034المفرق0.123 البوزوالنا/ البركاني التفوالمقاوالت للبناء اربيال مؤسسة30

15/11/20071/7/2037المفرق0.287الجيري الحجرالراجحي  إسمنت شركة31

15/11/20071/7/2037المفرق0.114الجيري الحجرالراجحي  إسمنت شركة32

15/11/20071/7/2037المفرق0.300الجيري الحجرالراجحي  إسمنت شركة33

15/11/20071/7/2037المفرق0.360الجيري الحجرالراجحي  إسمنت شركة34

15/11/20071/7/2037المفرق0.436الجيري الحجرالراجحي  إسمنت شركة35

16/12/200716/12/2037البلقاء0.190الجبصالمناصير وعلي حسين شركة36

16/12/200716/12/2037الكرك4.502الجيري الحجروالتعدين لألسمنت الحديثة الشركة37

8/4/20088/4/2038المفرق3.750 البوزوالنا/ البركاني التف التكنولوجي للتطوير العلمية األردنية الشركة38

19/6/200819/6/2038البلقاء0.244الجبص المحدودة المساهمة للتعدين العامة الشركة39

15/7/200817/11/2026الطفيلة0.141 البوزوالنا/ البركاني التفالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة40

20/8/200820/8/2030مادبا0.101 البوزوالنا/ البركاني التفالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة41

22/10/200821/10/2028الطفيلة1.360الجبصالمحدودة المساهمة للتعدين العامة الشركة42

17/11/200817/11/2038الطفيلة0.290 البوزوالنا/ البركاني التفالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة43

24/12/200823/12/2034الطفيلة0.614 البوزوالنا/ البركاني التفوالتعدين لالسمنت الحديثة الشركة44

30/12/200830/12/2038المفرق0.252الجيري الحجرالراجحي  إسمنت شركة45

31/12/200830/12/2038الكرك2.533الجيري الحجروالتعدين لألسمنت الحديثة الشركة46

9/2/20099/2/2013الكرك6.166الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة47

12/2/200912/2/2013الكرك2.567الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة48

25/3/200924/3/2023الكرك0.102الجبصوالتعدين لالسمنت الحديثة الشركة49

12/4/200931/12/2016الكرك2.454الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة50

20/5/200920/5/2037الزرقاء0.696الجيري الحجرالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة51

23/6/200924/6/2026جرش0.178الجبصالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة52

25/6/200924/6/2019جرش0.041الجبصالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة53

7/7/20097/7/2023البلقاء0.045الجبصللتعدين طالب شاكر مؤسسة54

 التعدين حقوق على الحاصلة الشركات
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6/9/20098/9/2024المفرق0.045 البوزوالنا/ البركاني التفوشريكتة المغايرة عيد شركة55

9/9/20098/9/2039الكرك0.336النقي الجيري الحجراإلنشائية للصناعات المختار شركة56

30/9/200929/9/2039البلقاء0.132الترافرتينللتعدين األوسط الغور مؤسسة57

13/10/200913/10/2039الكرك0.071النقي الجيري الحجرللتعدين الوطنية الشركة58

14/10/200914/10/2019المفرق0.704 البوزوالنا/ البركاني التف التعدين الستثمارات الفنية الشركة59

25/10/200925/10/2030الكرك0.075النقي الجيري الحجرأألردنية الترابة مؤسسة60

27/10/200927/10/2039الكرك2.990الجيري الحجرالقطرانة إسمنت شركة61

30/3/201031/3/2040الكرك0.401النقي الجيري الحجرالكالسيوم لكربونات البتراء شركة62

21/4/201020/4/2034الكرك0.084النقي الجيري الحجرالكالسيوم لكربونات البتراء شركة63

21/9/201016/1/2031معان1.751الصلصالالمحدودة المساهمة للتعدين العامة الشركة64

21/9/201017/7/2024معان1.496الصلصالالمحدود المساهمة للتعدين العامة الشركة65

13/1/20118/9/2039معان7.838الجيري الحجرللتعدين اشادة شركة66

30/3/201125/1/2041الكرك0.759النقي الجيري الحجر للتعدين النسر شركة67

23/5/201125/1/2037الكرك0.234الجيري الحجرالكالسيوم كربونات لصناعة الدولية الشركة68

26/5/201125/5/2041الكرك0.024النقي الجيري الحجراالردنية الكربونات شركة69

26/5/20115/4/2041الكرك0.241النقي الجيري الحجر للتعدين النسر شركة70

18/6/201125/5/2041عمان0.259النقي الجيري الحجرللتعدين المتكاملة الشركة71

3/7/201125/5/2041الكرك0.086النقي الجيري الحجراالردنية الكربونات شركة72

17/7/201119/4/2031المفرق0.190 البوزوالنا/ البركاني التفالجيولوجية لالستشارات االردن عبر شركة73

19/7/201125/5/2041الكرك0.037النقي الجيري الحجراالردنيه الكربونات شركة74

21/7/201121/7/2041عمان6.000النقي الجيري الحجروالصناعة لالستثمار العربية ثاب  شركة75

27/7/201125/5/2041الكرك0.285النقي الجيري الحجرللتعدين النسر شركة76

9/9/201124/5/2038الطفيلة0.277 البوزوالنا/ البركاني التفالزراعية والمواد للتعدين العالمية الشركة77

12/12/201116/5/2037الطفيلة0.163الجبصالجرابعة ورائد الجرابعة حسن شركة78

18/12/20114/10/2013الكرك1.456الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة79

18/12/20114/10/2031معان20.354الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة80

18/12/20114/10/2031معان15.994الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة81

18/12/20114/10/2019معان2.250الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة82

18/12/20114/10/2016معان2.355الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة83

18/12/20114/10/2013الكرك0.690الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة84

18/12/20114/10/2026الكرك20.236الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة85

18/12/20114/10/2016الكرك10.115الفوسفاتاألردنية الفوسفات مناجم شركة86

19/2/201213/9/2041الطفيلة0.823 البوزوالنا/ البركاني التفالقطرانه أسمنت شركة87

23/7/201224/5/2029الزرقاء0.956الصلصالالراجحي أسمنت شركة88

26/8/201221/6/2021الطفيلة0.075 البوزوالنا/ البركاني التفالمحدودة المساهمة األردنية االسمنت مصانع شركة89

11/9/201221/6/2042معان0.853 البوزوالنا/ البركاني التفللتعدين النسر شركة90

10/10/201219/7/2029مادبا0.040 البوزوالنا/ البركاني التفالطبيعيه للخامات معادن شركة91

11/10/201219/7/2032الكرك1.953الصلصالالقطرانه أسمنت شركة92

17/10/201216/6/2032الطفيلة0.263النقي الجيري الحجرللتعدين كابر شركة93

17/10/201214/5/2017الكرك0.200النقي الجيري الحجر المثالي الصناعي المشروع شركة94

19/12/20127/8/2039العقبة0.088الزجاجي الرملوالتعدين للتنقيب الهباهبه جبريل مؤسسة95

31/12/201221/6/2042العقبة0.583الزجاجي الرملللتعدين الشيار شركة96

6/3/20139/1/2043الكرك0.286الجيري الحجرالقطرانه أسمنت شركة97

6/3/20139/12/2042العقبة0.772الزجاجي الرملالمناصير وعلي حسين شركة98

11/6/20138/6/2035الطفيلة1.388الجبصللتعدين عفرا شركة99

7/7/20139/12/2042الكرك0.372الجيري الحجرالقطرانه أسمنت شركة100

7/7/20138/10/2029العقبة0.014الزجاجي الرملالتجاريه خليفات خالد مؤسسة101

2/10/201321/9/2033الكرك0.030النقي الجيري الحجر للتعدين جاما شركة102

13/10/20139/3/2033العقبة0.050الزجاجي الرملوالتعدين للتنقيب النوافله محمد مؤسسة103

19/11/201323/3/2043العاصمة1.241النقي الجيري الحجروالتعدين لالسمنت الحديثة الشركة104

29/12/20133/10/2041معان0.099الكاؤلينالصناعية البيئة أصدقاء مؤسسة105

2/1/201430/11/2043العاصمة0.200النقي الجيري الحجراالردنية الكربونات شركة106

10/3/20147/1/2022الطفيلة0.312 البوزوالنا/ البركاني التفوالتعدين لالسمنت الحديثة الشركة107

10/3/20149/3/2028مادبا0.094الجبصللتعدين العباس مؤسسة108

10/3/20147/1/2027العاصمة2.500الصلصالوالتعدين لالسمنت الحديثة الشركة109
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10/3/20147/1/2044الكرك1.934الصلصالالقطرانه أسمنت شركة110

17/3/20147/1/2044الكرك1.180النقي الجيري الحجرالتعدينية للصناعات اثمار شركة111

13/4/201412/9/2016العقبة0.005الزجاجي الرملالمعدنية الرمال لصناعة المتحدة الشركة112

23/4/201415/3/2029العقبة0.500جرانيتوالتنقيب للتعدين الخماسية الشركة113

4/5/201418/7/2042الزرقاء0.473 البوزوالنا/ البركاني التفوالصناعية الزراعية لالستثمارات امانة شركة114

4/5/201424/9/2033الطفيلة0.473 البوزوالنا/ البركاني التفالطبيعية للموارد الوطنية الشركة115

2/6/201421/6/2041الطفيلة0.366 البوزوالنا/ البركاني التفللتعدين إعمار شركة116

6/1/20159/11/2044المفرق1.500الزيواليتي التفالتربة لمحسنات األردني المصنع شركة117

6/1/201510/12/2030الطفيلة0.834النقي الجيري الحجراالردنية الكربونات شركة118

11/2/20158/11/2044الكرك0.377النقي الجيري الحجروالتعدين للتنقيب المتطورة الشركة119

12/2/201525/11/2044العقبة0.073الزجاجي الرملوشريكه المجالي سيف شركة120

21/4/20158/11/2034العقبة0.009الزجاجي الرملوشركاه هالالت بسام شركة121

17/8/201516/6/2045الكرك0.014النقي الجيري الحجراالردنية الكربونات شركة122

19/8/201525/4/2045العقبة1.663الزجاجي الرملللسيليكا العالمية األردنية الشركة123

31/8/201525/4/2045الطفيلة0.149النقي الجيري الحجروالتعدين للتنقيب المتطورة األساليب مؤسسة124

30/3/20169/3/2031الزرقاء0.099 البوزوالنا/ البركاني التفالخام المواد لتعدين الفايز عبدهللا مؤسسة125

30/5/20164/5/2036البلقاء0.014الجبصوشريكه العرايضه شركة126

9/6/20164/5/2036البلقاء0.130الجبصللتعدين طالب شاكر مؤسسة127

13/6/20169/3/2031المفرق0.110 البوزوالنا/ البركاني التفهياجنة وخالد الكوز خالد شركة128

16/6/201624/4/2031المفرق0.113 البوزوالنا/ البركاني التفللكسارات المتطورة الشركة129

30/6/20166/4/2046البلقاء0.154الرخام والحجر الرخم لتجارة الزعبي مؤسسة130

12/7/20166/4/2046الكرك0.252النقي الجيري الحجرواإلستثمار الفوسفات في للتعدين الجنوب شركة131

3/11/201625/9/2030المفرق0.515 البوزوالنا/ البركاني التفالشمالية أسمنت شركة132

9/11/201622/10/2046الكرك0.150النقي الجيري الحجرللتعدين جنى شركة133

9/11/201622/10/2046الكرك0.030النقي الجيري الحجرللتعدين جنى شركة134

22/1/201722/10/2046المفرق316.000 البوزوالنا/ البركاني التفالزراعية األخضر الزيواليت شركة135
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