
(ميجاواط)قدرة المشروع التقنية المستعملةالمشروعالرقم

3.60طاقة شمسيةشيراتون عمان/شركة الدولية للفنادق واألسواق التجارية     .1

2.52طاقة شمسيةالماريوت/ الشركة العربية الدولية للفنادق      .2

2.50طاقة شمسية2مشروع /شركة واحة ايال للتطوير     .3

4.     
فندق البحر الميت وفندق /شركة االعمال السياحية المساهمة الخاصة

ماريوت البترا
5.00طاقة شمسية

5.00طاقة شمسيةجامعة العلوم والتكنولوجيا     .5

2.04طاقة شمسيةمخيم األزرق/المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين     .6

1.08طاقة شمسيةبنك صفوة اإلسالمي     .7

2.76طاقة شمسيةجامعة الحسين بن طالل     .8

3.60طاقة شمسيةجامعة ال البيت     .9

10.    

   
1.80طاقة شمسيةمستشفى األطباء التخصصي

11.    

   

مستشفى األمير هاشم بن عبدهللا الثاني -القوات المسلحة األردنية

(العقبة)
1.50طاقة شمسية

12.    

   
5.00طاقة شمسيةشركة ايال للفنادق والسياحة

13.    

   
1.80طاقة شمسيةشركة سما جيرون

14.    

   
6.40طاقة شمسية(سيفوي)شركة األردنية لالستثمارات والتموين 

15.    

   
2.00طاقة شمسيةام الرصاص-جمعية المركز اإلسالمي 

الرخص الممنوحة لغايات االستهالك الخاص



16.    

   
2.00طاقة شمسيةالبريك-جمعية المركز اإلسالمي 

17.    

   

فندق / م.م.الشركة السعودية األردنية المتحدة للفنادق والسياحة ذ

الكمبنسكي
7.10طاقة شمسية

18.    

   
1.60طاقة شمسيةبنك االتحاد

19.    

   
1.60طاقة شمسيةبنك المجموعة العربية المصرفية

20.    

   
3.00طاقة شمسيةبنك األردن



(ميجاواط)قدرة المشروع التقنية المستعملةالمشروعالرقم

9.8طاقة شمسيةشركة شمسنا للطاقة1

20.528طاقة شمسيةاألردن-شركة صن اديسون إيطاليا لالنشاءات 2

22.008طاقة شمسيةشركة انوار األرض لتوليد الطاقة الشمسية3

11.4طاقة شمسيةشركة ارض االمل لتوليد الطاقة الشمسية4

10.979طاقة شمسيةشركة زهرة السالم لتوليد الطاقة5

10.979طاقة شمسيةشركة الزنبق لتوليد الطاقة6

10.08طاقة شمسيةشركة العربية األولى الستثمارات الطاقة النظيفة7

52.5طاقة شمسيةشمس معان لتوليد الطاقة8

10.979طاقة شمسيةشركة الورد الجوري لتوليد الطاقة9

20طاقة شمسيةاألردن/ شركة جوردان سوالر ون كايمن10

10.47طاقة شمسيةاألردن/سكاتك سوالر ايه اس ايه 11

10طاقة شمسيةشركة البادية لتوليد الطاقة المساهمة الخاصة12

116.85طاقة رياحشركة مشروع رياح األردن13

21طاقة شمسيةشركة صقر معان14

50طاقة شمسيةاألردن/ شركة اف ار في هولدينغز بي في 15

الرخص الممنوحة للعروض المباشرة



86.1طاقة رياحشركة الطاقة الخضراء16

89.1طاقة رياحشركة الفجيج لطاقة الرياح17

50طاقة شمسيةالشركة المحلية العمال المياه والطاقة18

50طاقة شمسيةشركة اإلمبراطورية19

50طاقة شمسيةشركة الصفاوي للطاقة الخضراء20

10طاقة شمسيةالقوات المسلحة األردنية21

200طاقة شمسيةشركة بينونة للطاقة الشمسية22

45طاقة شمسيةشركة الشوبك لطاقة الرياح23

50طاقة شمسيةالريشة لمشاريع الطاقة الشمسية24

40طاقة شمسيةاألردن- آي ام سوالر بي في 25


